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SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

ATA N.º 3/2018 

DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE JUNHO  DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, pelas nove horas e trinta minutos, 

reuniu, no Salão Nobre do Município de Sátão, a Assembleia Municipal de Sátão, em sessão ordinária, 

sob a presidência da sua Presidente, Eugénia Maria de Oliveira Duarte, coadjuvada pela primeira 

secretária, Maria de Lurdes Albuquerque de Frias Pinto e pela segunda secretária, Rosa Maria dos 

Remédios Oliveira Pina, para tratar dos assuntos constantes da Convocatória, com a seguinte ORDEM 

DE TRABALHOS 

 

I INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

II ANTES DA ORDEM DO DIA 

1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 27 de abril de 

2018. 

2. Leitura de correspondência.  

 

III ORDEM DO DIA 

3. Tomada de posse dos membros do Conselho Municipal de Segurança de Sátão. 

4. Informação de Compromisso para Anos Seguintes: aquisição de Serviços e protocolos a efetuar 

com as diversas instituições do Concelho – Humanitárias e IPSS. 

5. Discussão e votação da autorização para contratação de linha de crédito para manutenção de redes 

secundárias de faixas de gestão de combustível, no valor de 300.000,00€ (trezentos mil euros), de 

acordo com a proposta da reunião de Câmara Municipal realizada no dia 18 de maio de 2018. 

6. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

7. Informação sobre a Atividade Municipal e outros assuntos de interesse concelhio. 

 

 

 



       
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
 

2 

 

Presidente da Assembleia: Após verificar a existência de quórum, iniciou a reunião pelas nove horas e 

trinta minutos. 

 

Vereadores da Câmara Municipal presentes: Fernando Gomes, Acácio Pinto, Paula Cardoso e 

António Caiado. 

Estiveram presentes: 

A Sra. Presidente da Assembleia: Eugénia Maria de Oliveira Duarte 

A 1.ª Secretária da Assembleia: Maria de Lurdes Albuquerque de Frias Pinto  

A 2.ª Secretária da Assembleia: Rosa Maria dos Remédios Oliveira Pina  

Os Membros: Maria Elisabete da Silva Bárbara, Sérgio Almeida Ferreira, João Paulo Figueiredo 

Mendes, Armando José Ribeiro da Cunha, José Carlos Moreira da Costa, Lisa de Almeida Marques, 

Hélder José de Jesus Vaz, Luís Augusto Mateus do Quental, João Luís Cid Correia de Carvalho, José 

Luís Correia de Almeida, António Carlos Rodrigues, Carla Maria dos Anjos Almeida, Isabel Maria 

Carvalho de Sousa, Eliseu Gomes Pimentel, Joaquim José Cruz Afonso Albuquerque, Arlindo Jorge 

Sousa Ferreira, Jorge Filipe Gomes Magalhães, Ana Cristina Conde Gonçalves. 

 

Os Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia: Luís Fernando Dias Figueiredo – Águas Boas e Forles, 

António Gomes de Sousa – Avelal, Olindo de Albuquerque Pimentel – Romãs, Decermilo e Vila Longa, 

Agostinho Machado Rodrigues – Mioma, Hélder Alexandre Almeida Baptista – Rio de Moinhos, Paulo 

Jorge Correia Almeida – São Miguel de Vila Boa, António José Filipe Carvalho – Sátão, João Pedro 

Lopes de Almeida Loureiro Salvador – Silvã de Cima. 

 

Tomada de posse por substituição: Feita a chamada geral dos membros que compõem a Assembleia 

Municipal, verificou-se a ausência de José Luís Mendonça Vaz, Presidente da Junta de Freguesia de 

Ferreira de Aves, tendo sido substituídos por Elisabete Vaz Figueiredo Tesoureira da Junta de Freguesia 

de Ferreira de Aves.  

 

 

 

 

I INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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Não há inscrições. 

 

II ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 27 de abril 

de 2018. 

 

Presidente da Assembleia: Coloca o Ponto um da Ordem de Trabalhos à discussão. 

 

Inscrições: Não há inscrições.  

 

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir, colocou ata da sessão ordinária da 

Assembleia Municipal do dia 27 de abril de 2018 à votação, tendo sido aprovada com: 

Votos a favor: 25 (vinte e cinco) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 5 (cinco) 

Estavam presentes 30 (trinta) membros na sala, pelo que o documento foi aprovado por maioria. 

 

2. Leitura de correspondência.  

 

Presidente da Assembleia: Dá conhecimento da correspondência da Assembleia Municipal recebida 

desde a última reunião ordinária e coloca a mesma à disposição dos senhores deputados que a queiram 

consultar.  

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

Antes da Ordem do Dia 

 

Presidente da Assembleia: Iniciou a Ponto Antes da Ordem do Dia com um voto de louvor à 

Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Rio de Moinhos, pelo facto de a equipa de futsal se ter 

consagrado tricampeã, propondo ainda que o voto de louvor seja enviado à respetiva associação. “A 

história desportiva de Sátão teve mais um momento de glória a nível distrital, glória essa alcançada pela 

equipa de futsal da Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Rio de Moinhos, ao conquistar a 

liderança do campeonato distrital de futsal pela terceira vez consecutiva. É um orgulho para o concelho 
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de Sátão, para todos os satenses e para esta Assembleia Municipal ter atletas e equipas vencedoras nas 

competições distritais, elevando ao mais alto nível a união e o empenho de todos à causa desportiva. A 

Assembleia Municipal de Sátão reconhece o trabalho, a dedicação e o dinamismo dos dirigentes e 

equipas técnicas, realça, principalmente, a motivação, o empenho e o mérito dos atletas e estende as 

congratulações a todos os colaboradores e apoiantes.” Coloca este voto de louvor à votação, tendo sido 

aprovado por unanimidade, com trinta votos a favor. De seguida, coloca o ponto antes da Ordem do Dia 

à discussão. 

 

Inscrições: Luís Quental, Armando Cunha e António José Carvalho. 

 

Luís Quental: Agradece o convite para as reuniões da Comissão de Segurança Municipal, para a 

inauguração da escola do Ladário e refere que é trabalhador por conta de outrem e que quando na reunião 

do regimento da assembleia propuseram que houvesse reuniões após o período laboral isso não foi 

porque estavam em maioria, contra o partido eleito com maioria dentro da assembleia, mas sim porque os 

trabalhadores por conta de outrem estão, quase implicitamente, impossibilitados para tais situações e que 

não passa pela cabeça, a não ser que sejam liberais ou funcionários públicos, que quase todos os dias 

andem em inaugurações. Diz ainda que há situações que devem ser mudadas, pois vê-se impossibilitado 

de deixar o seu trabalho, para ir fazer outras coisas que não a presença na assembleia à qual se 

candidatou, ou seja quando se propuseram a determinadas alterações, essas alterações devem ser reais e 

não apenas para fazer a vontade da minoria. 

 

Armando Cunha: Agradece pelo apoio durante o período em que a sua saúde esteve bastante debilitada. 

Alerta para a situação da estrada Sátão-Viseu que se está a degradar de dia para dia e que precisam de 

fazer alguma coisa em conjunto, pois é necessário. De seguida fala sobre a situação dos incêndios, em 

que há vários autarcas que foram constituídos arguidos, relativamente aos incêndios de 2017 e que isso 

deve ser um alerta para o concelho de Sátão, para os responsáveis das equipas de sapadores, para os 

responsáveis da proteção civil, para todos, pois verifica-se algum desleixo, deixando assim o alerta. 

 

António José Carvalho: Começa a sua intervenção referindo um abaixo assinado que a junta de 

freguesia rececionou, contendo quatro dezenas de assinaturas de comerciantes locais e outras pessoas 

implicadas, que solicitam uma mudança de permissão estacionamento na rua Doutor Hilário Almeida 

Pereira, perto da rotunda de homenagem aos combatentes do ultramar. Diz ainda que essa questão já 

tinha sido analisada na reunião do Concelho Municipal de Trânsito, na qual informaram sobre a rejeição 



       
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
 

5 

do pedido, pedido esse que solicitava uma autorização temporária de estacionamento. Questionando 

então qual terá sido o critério para a rejeição deste caso especifico, se possível. Prossegue dizendo que 

como é do conhecimento publico, a freguesia de Sátão foi contemplada, pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), programa equipamentos urbanos de utilização 

coletiva, relativamente à obra – beneficiação do polidesportivo de Contige, contudo, a comparticipação 

cifrou-se, ao contrário das suas expectativas iniciais, em 50% do total do investimento, originando um 

encargo bastante elevado para o orçamento da freguesia que preside. Diz ainda, que atempadamente foi 

solicitada à Câmara Municipal de Sátão, a atribuição de subsidio complementar para a referida obra, ao 

abrigo da alínea j) do artigo 55º da lei 75 de 2013, querendo em nome da freguesia de Sátão reconhecer 

que a edilidade atribui uma compensação, no total de vinte mil oitocentos e quarenta e seis euros, além de 

construir todas as infraestruturas básicas de apoio, saneamento, água e luz, agradecendo a disponibilidade 

e a recetividade. Afirma ainda que opiniões públicas distorcidas têm vindo a ser colocadas à luz do dia 

em publicações que transmitiram conceitos erróneos, dizendo que não foi de facto prestado um bom 

serviço informativo. Continua a sua intervenção, referindo que os números são inverosímeis, ao abrigo da 

alínea j) do artigo 25º, a Câmara atribuiu vinte mil oitocentos e quarenta e seis euros, mas que o conceito 

é deturpador, e que como o Sr. Presidente da Câmara sabe, esta atribuição de subsidio à junta de 

freguesia de Sátão, resulta da retirada da mesma quantia dos contratos interadministrativos assinados com 

a junta de freguesia, sendo que assim, dos quarenta e um mil seiscentos e quarenta e dois euros que a 

freguesia teria direito, opa legis – que decorre da lei, no presente ano civil, apenas serão comtemplados 

com metade, feitas as contas, na totalidade, à freguesia de Sátão não foi atribuído um aumento de verbas. 

Prossegue dizendo que após um mandato de quatro anos em que a situação se manteve inalterada, e a sua 

freguesia não foi agraciada com qualquer quantia, pretendia relembra as palavras do secretário de estado 

aquando a assinatura do protocolo e solicitar uma rela subvenção extraordinária, pois entende que a 

situação assim o justifica, acrescentado ainda, que gozando a autarquia de excelente saúde financeira, 

nada granjeará se o grau de execução das despesas for baixo, pois os cerca de trezentos mil euros 

adstritos aos contratos interadministrativos, assinados com as juntas de freguesia, não serão 

desembolsados na sua totalidade, implicando uma redução dos índices de execução. Questiona de 

seguida sobre o ponto de situação do processo de resolução da inexistência de uma cobertura suficiente 

de rede móvel em certas localidades da freguesia. Para finalizar a sua intervenção, refere que em 

setembro de dois mil e dezasseis, a Câmara Municipal de Sátão, disponibilizou às várias freguesias do 

concelho a faculdade de adesão ao projeto “Floresta Comum”, que visava incentivar a reflorestação com 

espécies autóctones portuguesas, realizada em parceria com Instituto de Conservação de Naturezas e 

Florestas (ICNF), a Associação Nacional de Conservação da Natureza e a Associação Nacional de 
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Municípios Portugueses, questionado se o projeto ainda se mantém em vigor e se será implementado no 

concelho. 

 

Presidente da Câmara: Começa respondendo ao Sr. Deputado Luís Quental, dizendo que relativamente 

ao convite para a inauguração da Escola Primária da Abrunhosa, não poderia ter sido a outra hora, pois 

além da inauguração realizou-se também a festa de encerramento do ano letivo para os alunos da escola, 

logo não havia possibilidade de a inauguração ser em outro horário. Relativamente à reunião do 

Concelho Municipal de Trânsito, diz que a marcação da hora tem a ver com quem marcou a reunião e 

que realmente seria bom haver consenso entre quem marca a reunião e quem participa, tendo de haver 

também alguma disponibilidade por parte dos elementos que compõem as comissões. Prossegue 

respondendo ao Sr. Deputado Armando Cunha, que relativamente à estrada Sátão-Viseu se realizou uma 

reunião na CIM com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado responsável pelas estradas, tendo 

sido o motivo da reunião o IP3. Aproveitando o uso da palavra lembrar o Sr. Ministro que, fazendo parte 

do programa Aproximar, no ano anterior havia sido garantido que a estrada 229 seria realizada e que 

estavam até consagradas sete milhões de euros para a execução da mesma, até garantiu e acrescentou que 

o projeto de um primeiro troço de Sátão a Mundão, estaria pronto no final do primeiro semestre do 

corrente ano e que no decorrer do mesmo ano iria ser posta a concurso. Diz ainda, relativamente a este 

assunto, que é uma Estrada Nacional, que a Câmara Municipal tem feito, nos devidos lugares, o que pode 

fazer e que sabe que neste assunto não há partido nenhum que tenha feito chegar às entidades próprias a 

necessidade de intervir na Estrada Nacional 229. De seguida responde em relação à questão dos 

incêndios, que é de facto uma forte preocupação muito grande e que a nível do Concelho de Sátão essa 

preocupação existe, que já existem contratos com firmas locais e da região para a execução de trabalhos, 

no que diz respeito às chamadas faixas de interrupção de combustível e que dentro em breve irão 

começar os mesmos. Responde ainda que, existem duas equipas que têm andado pelas povoações a 

verificar o ponto de situação da limpeza da faixa de 100m junto aos aglomerados populacionais, ou nos 

50m junto às casas isoladas, estando assim essa situação a ser acompanhada. Diz também que o contacto 

com as pessoas, através das juntas de freguesias, com o programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, têm 

pessoas nas povoações para que, em caso de acidente, conduzam os bombeiros para a frente de fogo e 

também a localização de pontos de refugio e caminhos por onde não se deve ir. Refere que em Forles e 

Águas Boas já se encontram tudo definido, União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa 

também já entregou a informação pedida pelo Comandante Operacional Municipal, aguardando que as 

restantes juntas de freguesia enviem a informação, para que seja dada formação junto das pessoas 

indicadas, para saberem como atuar nessas circunstâncias. Relativamente ao Sr. Presidente da junta de 
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Freguesia de Sátão, responde que relativamente ao abaixo assinado o pedido foi indeferido em reunião de 

Câmara, sendo que este é já um pedido antigo e que a opinião é de que não se justifica a alteração, sendo 

que posteriormente à referida reunião de Câmara, um dos subscritores do abaixo assinado falou com ele e 

ele lhe disse qual a sua opinião. Afirmando ainda que já em mandatos anteriores o proprietário da 

Farmácia na Praça Paulo VI havia efetuado um pedido para junto aos estabelecimentos fossem criados 

espaços para que pudessem estacionar, tendo sido dada uma resposta negativa e que quanto muito 

fizessem um pedido para que reservassem e pagassem, como outras pessoas, um lugar em frentes aos 

seus estabelecimentos. Continua dizendo que no seu entendimento e dos restantes vereadores, se vão 

reservar lugares junto aos estabelecimentos, terá de ser feita por toda a Rua Dr. Hilário Almeida Pereira e 

que isso é impossível. Prossegue informando que junto ao Café Sátão já existe uma placa que permite 

estacionar durante 15 minutos, e que ali não é difícil de se controlar, mas que noutros estabelecimentos 

não é tão fácil de se controlar o tempo de estacionamento. Diz ainda que na reunião da Comissão 

Municipal de Trânsito, onde não pôde estar presente, o assunto foi colocado ao Sr. Comandante da 

G.N.R., questionando sobre a hipótese de controlo para este tipo de estacionamento, tenho o Sr. 

Comandante da G.N.R. respondido que a única hipótese seria a de colocarem um militar em cada local 

onde seja colocado um sinal desses. Estando assim convencido que este é um assunto que irá a uma 

próxima reunião de Câmara para que tenha uma resolução em definitivo, não sendo esta uma situação 

fácil, mas que mesmo assim tem de se resolver. Quanto à situação do polidesportivo de Contige, 

responde que já tinha sido acordado com o Sr. Presidente de junta e que já se tinham deslocado ao local 

para executar aquele troço de rede de saneamento e água e também de eletricidade, sendo esta obra uma 

necessidade uma vez que ali estão a ser construídas novas habitações, sendo apenas uma questão de 

tempo até se executar a referida obra. Relativamente à comparticipação nos termos da alínea j) diz que é 

o que habitualmente é feito, sendo que a junta de freguesia não poderia dispor do valor nos contratos 

administrativos e lhe foi facultada a hipótese de o usar ao abrigo da alínea j), situação esta que acontece 

também com as restantes juntas de freguesia. Continua respondendo que em relação à rede móvel afirma 

que a implementação da rede móvel não é responsabilidade da Câmara, embora a Câmara tenha 

obrigação de junto das entidades responsáveis pressionar para que as pessoas tenham todos os mesmos 

direitos. Prossegue dizendo que a Câmara se disponibilizou para colaborar e que ele se deslocou ao local 

com o Engenheiro Nuno Almeida, do SIG, para colaborar com essa firma a colocação de uma antena que 

serviria as populações de Pedrosas até Contige, Avelosa e ainda zona de Brufe e São Pedro de France, 

pertencentes já a Viseu, tendo sido definido o local com a empresa, tendo sido ainda o município 

abordado em relação ao local para tirar eletricidade, de modo a reduzir os custos da colocação da antena, 

tendo ainda no mês passado falado com a Srª. das relações públicas da empresa para saber qual o ponto 
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de situação, sabendo que a antena se encontra sinalizada como prioritária, mas que lhe foi dito que ainda 

não esta marcada a data em que irá ser colocada. Conclui dizendo que relativamente ao ponto quarto 

apresentado pelo Sr. Presidente da junta de Sátão, não lhe pode responder, pois não está dentro desses 

assuntos, que não é um assunto deste mandato e que é para si uma situação nova e que irá estudar e que 

numa próxima reunião de Assembleia, caso seja de interesse, será abordado.  

 

III ORDEM DO DIA 

 

3. Tomada de posse dos membros do Conselho Municipal de Segurança de Sátão. 

 

Presidente da Assembleia: Como na última reunião da Assembleia Municipal não tomaram posse todos 

os elementos que fazem parte do Conselho Municipal de Segurança de Sátão os mesmos foram 

novamente convocados. Agradeceu a presença de todos e solicitou a leitura da adenda à ata de Tomada 

de Posse dos membros do Conselho Municipal de Segurança de 28/02/2018. Estes tomaram posse 

perante a Mesa Assembleia Municipal de Sátão, presidida pela Dr.ª Eugénia Maria de Oliveira Duarte, 

primeira secretária Maria de Lurdes Albuquerque de Frias Pinto e segunda secretária Dr.ª Rosa Maria dos 

Remédios Oliveira Pina. Compareceram para, em conformidade com o artigo 9.º da Lei n.º 33/98, de 18 

de julho, na atual redação, e após a verificação da identidade, se proceder à tomada de posse do Conselho 

Municipal de Segurança, os seguintes cidadãos: 

Delegado Sindical Concelhio afeto à UGT: Silvino Fernandes Vieira; 

Representante do Partido Social Democrata: Armando José Ribeiro da Cunha. 

 

Verificada a conformidade formal do processo, a Mesa da Assembleia Municipal declarou-os investidos 

nas suas funções. 

 

4. Informação de Compromisso para Anos Seguintes: aquisição de Serviços e protocolos a 

efetuar com as diversas instituições do Concelho – Humanitárias e IPSS. 

 

Presidente da Assembleia: Questiona o Sr. Presidente da Câmara se não pretende dar um breve 

esclarecimento sobre este ponto. 

 

Presidente da Câmara Municipal: Refere que se calhar este ponto deveria vir com outra identificação, 

uma vez que pode criar algumas dúvidas, pois refere-se a instituições do concelho Humanitárias e IPSS, 
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sendo que Humanitárias existe uma no concelho e IPSS não existe nenhuma e que há situações que estão 

inscritas verbas para anos seguintes, mas que dizem respeito a funcionários que têm no município. 

Explica que a verba no valor de setenta mil euros tem a ver com EIPS, equipas de intervenção 

permanentes, nos bombeiros, porque a lei obriga a que sejam estabelecidos protocolos entre a Câmara e 

os Bombeiros e esses protocolos têm a duração de três anos, automaticamente renovados, tendo sido feito 

no presente ano, daí o facto de estar contempladas as verbas para este ano, bem como as verbas para os 

anos 2019 e 2020. Fala de seguida sobre a verba de três mil quinhentos e sessenta e oito euros e a de dois 

mil que tem a ver com o arqueólogo e um outro funcionário da Câmara que estão a recibos verdes, e que 

se encontram a realizar trabalhos relacionados com as águas, afirmando que desde o ano anterior que as 

águas têm umas exigências diferentes no que respeita a análises, daí a necessidade de se contratar um 

funcionário para esse fim, constando assim no documento a verba para o próximo ano, uma vez que 

entraram no decorrer do presente ano.   

 

Presidente da Assembleia: Questiona se alguém tem alguma duvida que queira esclarecer, 

relativamente à explicação dada pelo Sr. Presidente da Câmara, colocando o ponto em discussão. 

  

Inscrições: Não há inscrições. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir a Srª. Presidente da Assembleia passou 

então para o ponto seguinte. 

 

5. Discussão e votação da autorização para contratação de linha de crédito para manutenção 

de redes secundárias de faixas de gestão de combustível, no valor de 300.000,00€ (trezentos 

mil euros), de acordo com a proposta da reunião de Câmara Municipal realizada no dia 18 

de maio de 2018. 

 

Presidente da Assembleia: Pede ao Sr. Presidente da Câmara que dê um breve esclarecimento sobre este 

ponto. 

 

Presidente da Câmara Municipal: Diz que na informação que foi enviada aos Srs. Deputados, já vinha 

explicado qual o motivo para a contratação deste empréstimo, afirmando que o mesmo não traz encargos 

no que respeita a juros, que não vai penalizar o município em relação ao seu poder de endividamento e 

que também não significa que vá ser usado, uma vez que a verba diz respeito à situação em que a Câmara 
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tenha que substituir os proprietários nas limpeza dos terrenos, definidos pelas novas leis em vigor e deste 

modo a Câmara tem de substituir então os proprietários que não façam a limpeza dos seus terrenos, sendo 

que depois os proprietários terão de ressarcir a Câmara e a Câmara tem que depois devolver esse 

dinheiro, logo este é um empréstimo para a Câmara utilizar nestas circunstâncias, em espaços onde a 

limpeza não foi feita, onde teve de substituir, mas depois este dinheiro tem de voltar para o estado. 

Havendo então necessidade, no pedido feito a DGAL, que quer a Câmara quer a Assembleia Municipal 

aprovem este empréstimo. 

 

Presidente da Assembleia: Questiona se alguém tem alguma dúvida que queira esclarecer, 

relativamente à explicação dada pelo Sr. Presidente da Câmara, colocando o ponto em discussão. 

 

Inscrições: Luís Quental e João Paulo Mendes. 

 

Luís Quental: Diz que aquilo que depreendeu do que ouviu, é que as pessoas não precisam de se 

preocupar, porque no concelho de Sátão a Câmara Municipal vai ver quais são os artigos que estão por 

limpar e vai proceder a limpeza dos mesmos e apresentar a conta aos proprietários, porque algumas 

desconhecem e algumas não sabem onde tem de fazer limpeza, presumindo que será feita esta análise por 

vista aérea ou através das finanças e que isso será bom para o contribuinte pois alguns não sabem os 

terrenos que tem ou onde é a propriedade. Afirma ainda que ao ler o orçamento da Câmara achou 

reduzido o valor que se encontra no serviço de fiscalização, onde há tantos ficais e uma verba tão 

reduzida de coimas, questionando sobre quantas coimas foram aplicadas a partir do dia 31 de maio a 

pessoas por não limpar os terrenos.   

 

João Paulo Mendes: Diz que em relação a este ponto gostaria de colocar algumas questões ao Sr. 

Presidente, sendo que a primeira é se a verba se destina apenas a fazer a gestão das faixas de 

combustíveis na rede secundária, mais concretamente na faixa dos 50 metros relativamente aos edifícios 

e dos 100 metros relativamente aos aglomerados populacionais. Prossegue dizendo que o Sr. Presidente 

referiu que estava já em curso um processo de aquisição de serviços para a criação das redes primárias 

das faixas de interrupção de combustíveis, sendo que a questão que queria colocar é que não ouviu, nem 

vê na proposta nada que se refira à rede secundária nas vias municipais, não sabendo se está ou não já a 

ser feita alguma coisa em relação a estas faixas ou se eventualmente a Câmara irá futuramente contratar 

serviços para fazer a gestão de combustíveis nessas faixas. De seguida questionou o Sr. Presidente da 

Câmara sobre os documentos que instruem a proposta de empréstimo apresentada pois que decorre da lei 
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que qualquer proposta de empréstimo apresentada pelo executivo deve ser acompanhada dos documentos 

que a lei obriga os quais não foram aqui apresentados, nomeadamente um mapa onde conste a capacidade 

de endividamento do município bem como a proposta ou propostas das entidades que vão conceder o 

empréstimo. Considera, também, que era importante que fosse dado a conhecer à Assembleia Municipal 

o processo de aquisição deste serviço, que parece que já se encontra em curso. Concluiu afirmando que a 

Assembleia Municipal, não tem de se prenunciar sobre o assunto, que é competência da Câmara 

Municipal, mas a Assembleia Municipal tem de se pronunciar sobre o valor e isto porque é apresentado 

um valor de 300.00 euros e temos de saber o que fundamentou tal avaliação de custos. É uma despesa do 

Município que deve como todas as outras, ser devidamente justificada perante este órgão. 

 

Presidente da Câmara Municipal: Começa por responder ao Sr. Deputado Luís Quental em relação às 

coimas, que não são levantadas pela Câmara, podendo esta apenas indicar os locais, onde as normas não 

foram cumpridas, à G.N.R. e a G.N.R. é que levanta as coimas. Prossegue dizendo que foram levantos 

muitos autos, e que os autos sim, dão entrada na Câmara, que a Câmara primeiro através do serviço 

jurídico notifica o autor naquele processo e depois a fiscalização, passado o devido tempo, vai verificar 

se foi cumprido o processo e informa o CEPNA e só depois disso é que irão atuar. Lembre que foi 

prorrogado o prazo, que os autos eram levantos, mas se a pessoa a quem era levantado o auto resolvesse 

o assunto, não pagava qualquer coima. Continua respondendo ao Sr. Deputado Paulo Mendes, dizendo 

que para se aliviar e fazer frente a este assunto foram criadas duas equipas, uma delas composta pelo 

fiscal e também deputado da Assembleia Sr. Hélder Vaz e o Engenheiro Luís Almeida, e uma outra pelo 

Dr. Nuno Bento, que pediria ajuda a um desses elementos para irem verificar as situações aos vários 

pontos, pois não é preciso irem a todas as aldeias, é preciso ir às aldeias que tenham mato e que tenham 

árvores, etc. naquele perímetro e assim existe um levantamento, até porque as entidades oficiais assim o 

exigem, dando conta do ponto de situação do concelho. Diz também que não têm tudo verificado, que 

ainda falta verificar bastantes espaços, cerca de 1724 hectares, e que no levantamento que tem, têm por 

limpar 24 hectares, limpo parcialmente 76 e limpo 414 hectares e que foi verificada uma área de 594 

hectares. Fala de seguida do levantamento por aldeia em que diz que por exemplo em Rio de Moinhos 

não está limpo 48.95, parcialmente limpo 9.74 e limpo 140.79 e que esta zona já foi totalmente 

verificada, portanto estão a trabalhar nisso, não estando ainda tudo concluído. Em relação ao destino da 

verba diz que é evidente que é precisamente só para estas situações, para as faixas à volta dos 

aglomerados populacionais. No que respeita à rede secundária é evidente que a Câmara irá fazer, que já 

deveria estar num ponto de situação melhor. Relativamente a este assunto afirma ainda que foram 

contactados os empresários desta área do concelho, não estando ainda os procedimentos findos, e que 
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responderam quatro, sendo que só um é que está disponível, devido ao trabalho que têm a fazer, em que o 

preço, que se acordo, mas ainda não está feito o convite, é 800€ o hectare sem corte de árvores ou com 

árvores de diâmetro de 10 cm, nos casos em que é preciso abate de árvores é 1400€. Diz ainda que estas 

mesmas empresas, conforme a disponibilidade, irão ser contactadas para limpar também nas vias de 

comunicação. Prossegue dizendo que é evidente que o dinheiro se destina a estes trabalhos e que estes 

trabalhos têm vindo a evoluir, felizmente, que se fossem por exemplo ao inicio de maio e que se fosse 

preciso executar estes trabalhos, a Câmara precisaria de X e que agora seria preciso Y, menos, sendo que 

a Câmara entendeu que este valor daria, fundamentado numa estimativa, respondendo ainda que o valor 

não tem necessariamente de ser usado na sua totalidade, até porque este valor tem de ser canalizado só 

para este fim e tem de ser prestadas contas à DGAL e não havendo hipótese de se ter um valor certo, o 

valor apresentado foi aquele que se achou que bastaria e que irá ser gerido e que irá ser controlado pelas 

devidas entidades. Concluiu informando que em relação à entidade que irá financiar o empréstimo, ainda 

nada foi decidido. 

 

João Paulo Mendes: Intervém dizendo que é a primeira vez que lhe acontece uma situação destas, onde 

tem a consciência contra a razão, onde a consciência lhe diz que deve votar contra, mas a razão lhe diz 

que deve votar a favor, porque, compreendeu tudo e o Sr. Presidente foi claro no que disse, o que vai 

acontecer é o que se afigura é que a Câmara vai fazer um limpeza quase coerciva aos proprietários e a 

própria Câmara não vai cumprir a lei, vai obrigar os proprietários a cumprir, vai obrigá-los a pagar e a 

Câmara não vai cumprir a mesma lei, onde fala das faixas de gestão de combustíveis na rede secundária, 

nas vias principais em que é a entidade gestora da via que tem a obrigação de fazer a gestão da limpeza 

dos dez metros para cada lado, a Câmara para já não vai fazer isso e acha que é imoral entrar num terreno 

privado e cortar tudo o que lhe aparecer pela frente, quando ao lado esta não cumpriu na estrada que 

passa ali no terreno do vizinho. Diz ainda que lhe faltou dizer uma coisa, porque é que isto acontece? É 

que a própria lei do orçamento de estado é hipócrita, porque se a Câmara não fizer esta limpeza, na rede 

secundária à volta dos edifícios, no mês seguinte sofre uma penalização de 20% no FERP e é isso que 

está a preocupar o Sr. Presidente e bem, pois  se fosse presidente de Câmara também se preocupava com 

isso, já não diz o mesmo das faixas das redes secundárias nas vias municipais, portanto há alguma 

hipocrisia nisto e só tem pena de ter de votar favoravelmente porque se não o fizer corria o risco de, na 

pior das hipóteses, acontecer alguma tragédia no Sátão e depois também não pretende ficar com esse 

peso de consciência, sendo de facto a sua vontade é a de votar contra esta proposta por todos os motivos 

que já mencionou e porque acha que estão, no fundo, a entrar por um caminho que vai trazer algumas 

situações que poderão ser delicadas. Em relação à forma como a proposta foi apresentada continua a 
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achar que devia vir já a proposta, e como está na lei, da entidade que vai conceder o financiamento, bem 

como as condições do empréstimo, se bem que sabem que é de juros 0 e não há qualquer tipo de 

negociação a fazer. 

 

Presidente Câmara Municipal: Responde, concordando em parte com o que diz o Sr. Deputado Paulo 

Mendes, no entanto, o governo é por vezes criticado, por isto ou por aquilo, mas que agora não há dúvida 

que têm de estar com o governo e têm de estar todos solidários neste problema, atendendo ao que 

infelizmente aconteceu no ano passado e que não é fácil numa matéria destas o governo tomar uma 

decisão precisa, porque o próprio governo está com dificuldade, como foi possível verificar pelas notícias 

que se viram durante a semana, mas decerto que, tanto o poder central como o poder local, não vão 

cumprir em absoluto e é impossível, tendo já sido demonstrado. Prossegue dizendo que se a lei foi mal 

feita e mede tudo pela mesma rasa, as leis têm de ser assim e o governo tinha de fazer e tinha de os 

alertar para a situação, no entanto queria dizer também ao Sr. Deputado, que é da responsabilidade a 

limpeza dessa tal faixa dos 10 m nas vias na rede secundária, no entanto, nem todos os concelhos assim 

entendem e nem toda a gente assim entende, porque a lei diz que redes secundárias e faixas de gestão de 

combustíveis nos espaços florestais previamente definidos nos PDM, é obrigatório que a entidade 

responsável, pele rede viária, providencie a gestão de combustíveis, e há concelhos que entenderam que 

este providenciar não seriam eles próprio a executarem. Providenciar seria, por exemplo, notificar o 

proprietário daquele terreno ali confinante, portanto não há uma opinião unanime sobre isso, no entanto 

de todas as formações e de todos os contactos que tiveram com os Srs. Secretários de Estado, porque foi 

com vários, e com o Sr. Ministro, eles vieram dizer que a responsabilidade era da Câmara e na IP3, por 

exemplo, era do poder central, das infraestruturas, porque é aquele espaço que fica entre a rede e a 

estrada em si, portanto não é como acontece nas nossas estradas, em que imediatamente a seguir aquele 

espaço da valeta, é logo do Sr. Joaquim ou do Sr. Manuel.   

Feita a discussão da autorização para contratação de linha de crédito para manutenção de redes 

secundárias de faixas de gestão de combustível, no valor de 300.000,00€ (trezentos mil euros), de acordo 

com a proposta da reunião de Câmara Municipal realizada no dia 18 de maio de 2018, a Assembleia 

Municipal de Sátão autorizou a Câmara Municipal de Sátão a contrair um empréstimo ao abrigo da linha 

de crédito para financiamento das despesas com redes secundárias de faixas de gestão de combustível, 

prevista na alínea h) do n.º 1 do art.º 148.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, para execução das 

obrigações dos municípios constantes do art.º 153.º da mesma lei, pelo prazo de 5 anos, nos termos da 

alínea a) do n.º 3 do art.º 6.º do Decreto – Lei n.º 22/2018, de 10 de abril, até ao montante de € 300 

000,00 (trezentos mil euros) e autorizou a Câmara Municipal de Sátão a apresentar, junto da Direção 
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Geral das Autarquias Locais, a candidatura à linha de crédito, nos termos do n.º 2 do art.º 5.º do Decreto 

– Lei n.º 22/2018, de 10 de abril, com a seguinte votação: 

Votos a favor: 30 

Votos contra: 0 

Abstenções: 0 

Estavam presentes 30 membros na sala. 

Pelo que o documento foi aprovado por unanimidade. 

 

6. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

e 

7. Informação sobre a Atividade Municipal e outros assuntos de interesse concelhio. 

 

Presidente da Assembleia: Colocou os pontos seis e sete da Ordem de Trabalhos à discussão. 

 

Inscrições: António Carlos Rodrigues, Sérgio Almeida, José Carlos, António José Carvalho, Armando 

Ribeira da Cunha, Luís Augusto Quental. 

 

António Carlos Rodrigues: Começa a sua intervenção dizendo que gostaria de deixar dois ou três 

alertas e fazer duas ou três perguntas ao Sr. Presidente, alertando em primeiro lugar para as condições do 

parque infantil, onde o pavimento está bastante degradado, tem grandes aberturas entre os mosaicos, para 

além de requerer alguma manutenção porque está a ficar perigoso para as crianças já há algum tempo. 

Depois questiona o Sr. Presidente da Câmara, sobre uma proposta que já foi falada no mandato anterior, 

em relação a umas casas de banho publicas no largo de São Bernardo, relembrando que aquela zona é 

muito frequentada por crianças, porque tem o parque infantil e pelas pessoas que vão praticar os seus atos 

religiosos, no entanto, deixa o alerta, porque muitas vezes têm esse problema. Pessoas que têm dois ou 

três filhos, quando um deles precisa de ir a casa de banho, precisam de pegar nos filhos todos e deslocar-

se, bastante longe e causa algum transtorno, achando que era necessário uma casa de banho ali no local e 

questiona o Sr. Presidente se continua a manter a mesma posição do executivo anterior ou se 

eventualmente poderá fazer ali umas casas de banho, que acha serem necessárias. De seguida fala de 

algumas situações de acessos, no Sátão, nomeadamente da estrada que vai ligar a EN229 à EN 329, que 

será feito ali o acesso para a zona industrial, no entanto, percebe-se que o acesso não estará projetado da 

melhor forma, nomeadamente a largura da estrada parece reduzida, fala-se em 6m, o que lhe parece 

inaceitável que um acesso a uma zona industrial e o acesso entre duas estradas nacionais terá ali um 
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estrangulamento, ao contrário do que é comum, e todos os acessos que são feitos recentemente, 

normalmente até têm duas faixas de rodagem  para cada lado e aqui parece-lhe que este estrangulamento 

vai ser prejudicial para o Sátão e para os acessos à zona industrial, questionando se o projeto é para se 

manter e se o mesmo está de acordo com o projeto inicial do PDM, ou se há alguma alteração. 

Relativamente à questão do acesso ao Bairro Branco, outra situação que está bastante em voga nos 

últimos tempos, e como vai surgir a construção da ETAR, perceber, e já percebeu que os acessos ao 

Bairro Branco, que agora terá acessos a camiões e a máquinas de grande porte, são bastante reduzidos e 

apertados, sabendo todos que há um projeto com alguns anos e que não foi executado, que tem um acesso 

pela quinta da Miusã, e já perceberam também que há parte de alguns terrenos ali situados que são da 

Câmara, terá que adquirir ali poucos metros, se esse acesso irá avançar e em que modo. Fala ainda, e 

como se têm visto bastantes obras em que em alguns locais até arrancam alcatrão que nem parece muito 

degradado, enquanto que em outros locais há obras que são necessárias há décadas, nomeadamente na 

Rua Cidade de Lescar, que liga o Intermarché, que tem o pavimento bastante degradado e para além 

disso tem constantes roturas nos saneamentos, questiona se há alguma intervenção para essa estrada pois 

já necessita há alguns anos. De seguida uma questão que tem a ver com a Comissão de Trânsito, tendo 

percebido que, como já foi referido pelo Sr. Presidente, a Comissão de Trânsito reuniu, sabe que a 

democracia é representativa, e percebeu que quando foi nas eleições das comissões nesta Assembleia, a 

questão da representatividade não foi se calhar a mais correta, no entanto, e decorrente da lei, obrigava a 

que algumas comissões integrassem deputados de vários partidos, questionando o Sr. Presidente o porquê 

de os elementos do PNT da comissão de trânsito não foram convocados e perceber também qual é o 

vereador eleito que tem o pelouro do trânsito. 

 

 Sérgio Almeida: Fala sobre a ligação do Bairro Branco à Quinta da Miusã, que na ultima reunião de 

Assembleia Municipal o Sr. Presidente em resposta ao Sr. Deputado José Albuquerque, disse que 

reconhecia que existe o problema e que tem a intenção de fazer a ligação da Quinta da Miusã ao Bairro 

Branco, minimizando o problema das acessibilidades naquela zona, ainda para mais qualquer dia vão 

começar a fazer a ETAR, vai haver camiões a deslocarem-se lá para baixo e questiona então o Sr. 

Presidente, sabendo que foi apresentada uma proposta e que não o choca quando as propostas são boas, 

venham elas de onde vierem, sejam da maioria ou da oposição, se já começaram a fazer negociações com 

alguns proprietários, pois foi lhe dito que um dos proprietários já foi á Câmara, e queria também 

perguntar se existe uma calendarização objetiva para o inicio desta obra.  
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José Carlos: A sua questão trata da ponte de ligação a Lamas, onde foi feito um estudo prévio, que não 

sabe se já se encontra concluído ou se está para avançar a obra sobre a ponte e também dizer que a ponte 

é um problema, que devia ser alargada, mas que também antes da ponte há dois pontos críticos na estrada 

que liga Ferreira de Aves ao Sátão, que são duas curvas onde se dão muitos acidentes, e que se deveria 

procurar uma melhoria para esses pontos. Outra questão tem a ver com o parque que foi feito na Avenida 

Marqueses Ferreira, onde não foram contempladas águas pluviais e quando chove a água não tem por 

onde sair e corre pela estrada abaixo, parecendo um rio, dizendo que deveriam ter sido postas umas 

grelhas, uma vez que já há rede pluvial no local e que era só ligar. Prossegue falando ainda da questão 

dos combustíveis nas bermas, onde passa o trator e corta a erva, a erva acumula-se durante vários anos e 

as águas no inverno também não têm por onde sair, a não ser correr pela estrada a baixo, achando que 

devia ser limpo com uma maquina, fazendo uma limpeza geral das bermas.  

 

António José Carvalho: Traz duas questões muito breves, a primeira relacionada com a questão dos 

incêndios, deixando uma palavra de apreço, até porque estão presentes colegas presidentes de junta que 

tem verificado isso, deixando então uma palavra de apreço, pelo trabalho que esta a ser desenvolvido 

pelo gabinete da proteção civil da Câmara Municipal de Sátão, que ainda recentemente foram convidados 

para mais um reunião e que as unidades locais de proteção civil, as quais se referiu anteriormente o Sr. 

Presidente da Câmara, estão completamente em funcionamento, a junta de Sátão já transmitiu as 

informações e ao nível da freguesia de Sátão encontram-se todas as equipas constituídas e identificadas, o 

que permite uma rápida resposta no caso de uma calamidade. Diz também, em abono da verdade, que a 

este nível várias juntas de freguesia fizeram, porque foi solicitado, um trabalho meritório, nomeadamente 

a junta de freguesia de Rio de Moinhos, que constituiu um grupo de apoio e de trabalho a todos os títulos 

notável. Ainda relativamente ao gabinete de proteção civil, diz que o programa Aldeias Seguras Pessoas 

Seguras, foi um programa que o governo implementou, mas que de facto não está a surtir o mesmo efeito 

em outros municípios, em comparação com o Sátão, deixando também uma palavra de apreço, porque 

quando é de facto de complementar justiça, julga que se deve fazer. A segunda questão que coloca, foi já 

levantada pelo Sr. Deputado Carlos Rodrigues, e que tem a ver com o que diz respeito às casas de banho 

no Largo de São Bernardo, que é uma questão que já foi várias vezes levantada pela junta de freguesia de 

Sátão, entendendo que é de facto uma situação premente, por causa até do afluxo e do número de 

atividades que ali se circunscrevem e portanto, pensa que é de elementar justiça, no ano económico de 

2018 isso não é possível para a freguesia de Sátão, mas deixa o repto à Câmara Municipal porque de 

facto são precisos os terrenos e se esses terrenos forem disponibilizados à freguesia de Sátão, esta 

assumirá a totalidade das despesas dessa obra, se isso lhes for facultado. Por fim deixa um reparo em 
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relação, a um aspeto que já foi aflorado anteriormente, e dizer ao Sr. Presidente da Câmara que se impõe 

uma aclaração dos subsídios ao abrigo da alínea j), porventura todos os presidentes de junta sabem do 

que fala e sabem que de facto é o que se passa, mas gostava de aclarar todos os presentes, dizendo que, as 

formas de financiamento de transferências de verbas das Câmaras Municipais para as juntas de freguesia 

assumem duas formas, os acordos de execução e os contratos interadministrativos, aclarando que os 

acordos de execução dizem respeito à limpeza de bermas e valetas e os acordos interadministrativos 

dizem respeito às obras que são levadas a cabo. A transferência dessas verbas está, como dizia 

anteriormente na sua intervenção, decorrem da lei, ou seja, no caso do Sátão ou de São Miguel de Vila 

Boa ou de outra freguesia qualquer, essas obras estão consignadas, estão inclusivamente orçamentadas no 

orçamento da Câmara Municipal, o que é certo é que os subsídios transferidos ao abrigo da alínea j) são 

subsídios extraordinários, o Sr. Presidente da Câmara diz que é o que habitualmente é feito, se é, pede 

desculpa, mas não devia porque no caso de ser atribuído um subsidio ao abrigo da alínea j), por exemplo 

à freguesia de Sátão, deveria ser um subsidio extraordinário exclusivamente decorrente daquela obra. 

Tendo em conta que essa mesma verba atribuída foi subtraída dos acordos interadministrativos significa 

que o bolo total foi exatamente o mesmo, ou seja, rigorosa e inequivocamente não foi atribuída qualquer 

verba extraordinária e lembra o que dizia ao Sr. Presidente que o grau de execução das despesas ao nível 

das verbas adstritas aos contratos interadministrativos, que no caso do concelho de Sátão é de 300.000€, 

se de facto vai ser transferido ao abrigo da alínea j), vão ser gastos 150.000€ das verbas afetas aos 

contratos interadministrativos.  

 

Armando Cunha: Sauda a Câmara Municipal pelas obras efetuadas na Escola do Primeiro Ciclo de 

Abrunhosa, Freguesia de São Miguel de Vila Boa. Os alunos passam a dispor de um edifício com as 

devidas condições para a sua aprendizagem. A praga da vespa das galhas do castanheiro tem dizimado as 

nossas árvores. A Câmara Municipal esteve bem ao implementar o plano municipal de combate à praga, 

em parceria com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro. Neste ponto deve ser referido 

que a nossa floresta está a ser destruída com o derrube massivo de árvores promovido por orientações 

emanadas do poder central que em nada contribuem para o bem estar do interior do país. Só agradecemos 

as sombras na época estival. Lembrar que as equipas de sapadores foram criadas para preservarem e 

fazerem a manutenção da floresta e não para limpezas de ruas das aldeias. Alerta para uma melhor 

recolha do lixo doméstico e para uma maior atenção à reciclagem. Igualmente devemos ter uma 

preocupação com a limpeza das ruas, caminhos, bermas e valetas das nossas povoações, principalmente 

no período de férias em que somos visitados por muitos emigrantes e turistas. 
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Solicitar à Câmara Municipal todo o apoio legal ao investimento na Quinta da Taboadela, uma vez que 

irá contribuir para o desenvolvimento do turismo no nosso concelho. A questão do turismo deve merecer 

toda a atenção e seria importante criarmos um parque de estacionamento para auto caravanas, com as 

devidas infraestruturas de água, luz, casas de banho e atendimento aos turistas. É de referir o trabalho 

meritório desenvolvido pelas IPSS’s do concelho, trabalho desenvolvido em prol dos idosos, dos mais 

dependentes e das famílias. Devemos patrocinar e promover todo o trabalho desenvolvido por estas 

instituições e pelos seus responsáveis. As IPSS’s têm contribuído para gerar riqueza na nossa 

comunidade. Neste ponto refiro a urgência em se apoiar a construção do Lar de Idosos na Freguesia de 

Sátão, sede de concelho e sem uma estrutura de internamento para os mais dependentes. Na presente 

data, esta é a obra mais importante e necessária na área social, em Sátão, apesar de não ter merecido o 

contributo de alguns. Ainda sou do tempo em que não havia bombeiros em Sátão e sei o quão difícil foi 

avançar com a associação, que hoje reconhecemos. 

 

Luís Quental: Começa dizendo que, concorda em parte com as palavras ditas pelo Sr. Deputado 

Armando Cunha, por outro lado não poderá concordar, pois temos como exemplo algumas IPSS, 

nomeadamente a associação Raríssimas, da fundação século, que se veio a demonstrar que nem toda a 

gente é séria, porque o dinheiro queima. Diz que não comunga da opinião do Sr. Presidente da Câmara 

quanto ao apoio do governo aos incêndios, porque se há alguma coisa que este governo esteve mal foi 

nos incêndios, desde coisas escondidas, coisas por dizer, desde incompetência, hoje o interior está na 

moda, mesmo o Presidente da Republica vai a todo o lado, é um  homem de afetos. No entanto o interior 

vai cair no esquecimento, portanto têm de ser eles a tratar das terras deles, e em relação aos 300.000€, diz 

que preferia que se comprasse dois ou três braços mecânicos aliados a um trator e que se desse a cada 

junta e que cada uma tratasse daquilo que é seu, porque em alguns sítios cortou-se em abril e agora vai 

ter de se cortar outra vez porque o tempo alterou-se, estamos a ficar cada vez mais com climas tropicais, 

e é a favor que se dotasse as juntas de freguesias para fazer um serviço continuado, ou então, havendo 

muitos programas, como já ouviu, com agrado, sobre o programa das cabras sapadoras, que em Santa 

Maria da Feira esta a ser utilizado, e que têm aqui algumas pessoas que recebem subsídios que poderiam 

virar pastores e ganhar dinheiro e criar cabras sapadoras para as juntas de freguesia. Questiona ainda o 

Sr. Presidente, porque no outro dia ficou espantado, que a Câmara não cobra publicidades nem 

esplanadas e que isto qualquer dia, para se passar em algumas ruas tem de se pedir licença aos srs. que 

estão nos cafés e que se sentem incomodados por andar na via pública e aquilo que decorre da lei, parece 

que não é isso. Quer dar toda a razão e os parabéns quanto ao estacionamento privado, é que se o Sr. 

Presidente for de lá de baixo do café do Luís, ou mesmo das finanças até lá em cima à rotunda das 
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bombas, mais de metade são de comerciantes e isso não pode continuar, até porque eles deviam ter em 

conta que se são donos de uma loja, têm de deixar o lugar vago para o cliente, não é para si, que vai para 

lá de manhã às sete e meia/oito e meia e ficam lá até à noite. Diz ainda que está um parque tão bom, e 

que se tiver casa de banho ainda fica melhor, põe lá o carrinho e deixam os lugares para os clientes ou 

para as pessoas que nos visitam.  

 

 

Presidente da Câmara: Responde ao Sr. Deputado António Carlos que relativamente ao parque infantil 

de Sátão, há lá realmente umas brechas, aliás foram visitadas na semana passada pela ASAE, que tem 

competência na fiscalização de alguns parques, noutros é a Câmara, a ASAE alertou para uns 

pormenores, e que um deles até foi esse, e que já sabiam e que até já tinham o material para o António 

“Surra” executar  e já tem ordem nesse sentido, no que respeita às brechas, vão ter de substituir lá 

também um aparelho, que é aquele que era para deficientes que infelizmente é mal usado, está lá uma 

placa a dizer que é só para quem vem em cadeira de rodas,  mas veem lá os miúdos e claro que se 

tivessem a idade deles faziam a mesma coisa, e possivelmente terá de ser substituído porque aquele não 

está bem. Diz ainda que o Sr. Deputado foi convidado para vir à reunião, que foi convidado por carta 

com aviso de receção e devidamente assinada por Ana Paula Frias Silva, não foi realmente por António 

Carlos, mas isso tem a ver com o serviço dos CTT. Em relação ao assunto das casas de banho no Largo 

de São Bernardo diz que é premente já há muito tempo que se falou nesse assunto e o problema estará 

mais quanto à localização, que já se apontou em tempos junto ao pt na rua Cónego Albano, já se 

apontaram outros sítios, já se falou em casa de banho subterrâneas, mas é um assunto que vai pegar e que 

terão que resolver, é certo que há casa de banho junto à Câmara, ficam bastante longe, por vezes há 

concentração de pessoas e não há duvida que há necessidade, agradecendo mais uma vez o alerta. Quanto 

à ligação EN 229 à EN 329, diz que a largura da estrada que consta no projeto é a que é possível 

implementar no local, aliás o técnico da firma que fez já o projeto, mas que foi convidado para estudar 

uma segunda hipótese, que ficou de apresentar nessa semana, que foi ao local e confirmou no projeto que 

a largura é de seis metros e meio, não é muito, mas pensa que é o suficiente, em sua opinião, porque 

aquela estrada irá ser utilizada, fundamentalmente, por viaturas pesadas e que se tiverem o cuidado de ir 

medir a estrada que liga o cruzamento das Fontainhas a Lamas, na maior parte do seu curso tem esses 

seis metros, seis metros e tal, e cruzam-se sem duvida nenhuma autocarros, camiões, com o devido 

cuidado, era o ideal terem ali, como veem em alguns lados, estradas com duas faixas ou até duplas a subir 

e a descer, era mas não têm condições para isso, devendo ter até em atenção as condições financeiras e 

têm de ir só até onde podem, pensando que para a utilização que a estrada irá ter é o suficiente. Quanto à 
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definição de ser o trajeto que consta no atual projeto ou um outro alternativo, como disse chamaram o 

técnico que fez o primeiro, está a estuda-lo irá apresenta-lo à Câmara e depois será abordado e será 

tratado até numa futura reunião de Câmara, esclarecendo ainda que, também numa ida a esse trajeto o Sr. 

Engenheiro demonstrou que embora haja lá estacas que parece que vão fazer as pessoas pensar que vão 

ser deitados barracões a baixo, isso não vai acontecer, há um barracão em causa, que é objeto pessoal que 

não precisa de ser demolido. Prossegue com o assunto do acesso ao Bairro Branco, dizendo que em 

relação à ETAR têm o acesso atual, que é um bocadinho estreito no Sátão e que depois de chegar ao 

Barro Branco corta à esquerda e vai por aquele caminho que até a cisterna tinha alguma dificuldade em lá 

ir e que esse assunto está resolvido, que já chegaram a acordo com o Sr. Orlando que lhes cede onde é 

necessário alargar para que os camiões possam passar, cedendo o terreno e a Câmara faz o muro, esse 

assunto está tratado. Em relação ao acesso aquele bairro do Barro Branco é um assunto que está a ser 

abordado, não é uma obra que conste para 2018, é evidente que o facto de não constar não seria 

impeditivo de se fazer, nem que tivesse de se fazer uma revisão orçamental e uma alteração aos PPIs, no 

entanto é um assunto que está a ser tratado também. O trajeto está definido, não há um projeto ainda, mas 

o trajeto está definido, parte do terreno já é da Câmara, quer quem vem do bairro no sentido do bairro 

para a Quinta da Miusã, quer no sentido oposto, ali em frente à casa do Sr. Carlos Carvalho dos Santos, 

aquele terreno já é da Câmara uma determinada parte, que definido, está escrito, está documentado, e há 

uma outra parte também do lado oposto, o restante terreno que fica no meio é pertença do Sr. Orlando 

que já falou anteriormente e uma outra parte do Sr. José Afonso, o Sr. Orlando já foi abordado e está 

recetivo à negociação, em relação ao Sr. José Afonso, não foi ainda contactado até por motivos de 

doença, no entanto o Sr. Orlando já se encarregou de falar com o filho e portanto será um assunto que 

irão abordar no futuro. Não está nos planos da Câmara para executar de imediato, mas é uma obra que é 

necessária e que irá ser executada a seu tempo. Em relação à Rua de Lescar está o projeto em andamento, 

a Rua de Lescar tem trazido vários problemas e aquela situação do betuminoso tem a ver precisamente 

com roturas que ali se têm verificado e tem a ver com problemas de saneamento que periodicamente ali 

surgem e esses problemas de saneamento tem a ver com o facto de as raízes daqueles plátanos entupirem 

a rede de esgotos e tem a ver também com o facto de a rede de águas pluviais ter dimensões muitos 

reduzidas. Neste projeto que está o engenheiro Costa a elaborar as redes de águas pluviais terão uma 

grande dimensão bastante grande, será de 50, precisamente porque ali vão confluir águas, quer da rua do 

Desporto que vem do campo de futebol, quer da rua Sá Carneiro, quer de toda aquela zona, portanto é 

uma quantidade enorme e digamos que as infraestruturas que lá estão não têm capacidade. Querem ver e 

têm a intenção de ainda no presente ano executar esta obra, estão até a equacionar a hipótese de a 

fazerem com os próprios meios, depois do verão, vão ver se têm hipótese de fazer com os próprios meios 
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ou se têm de adjudicar, mas é para executar também e querem que seja no presente ano. Quanto à 

Comissão de Trânsito responde que o vereador é o Vice-Presidente. Em relação ao Sr. Deputado Sérgio, 

diz que a resposta já foi dado na resposta ao Sr. Deputado Carlos Rodrigues. Em relação ao Sr. Deputado 

José Carlos diz que o estudo do alargamento da ponte de Lamas ainda não está concluído, até porque está 

a ser estudada a circunstância de ver se as condições do suporte das colunas que suportam a ponte têm 

resistência para aguentar com o alargamento que se pretende. No que diz respeito às curvas que salientou 

são realmente um bocadinho chatas, especialmente no inverno. Diz que sobre essas curvas não se 

debruçaram, mas que em conjunto com o executivo irão depois abordar. Regista ainda o alerta feito em 

relação ao parque infantil e que irá analisar com o Sr. Vereador das obras. Em relação à limpeza das 

valetas diz que também é um facto, portanto agora passa o trator a limpar as ervas com a máquina, elas 

acumulam-se e se depois não as retiram, a água em vez de circular pelas valetas vem para a estrada, 

agradecendo os alertas que depois irá comunicar ao vereador do pelouro. Ao Sr. Presidente da junta de 

freguesia do Sátão, em relação às casas de banho não iria prenunciar-se, registando a sua disponibilidade 

e dizendo que a Câmara irá assumir a seu tempo a construção destas instalações. No que respeita à alínea 

j), diz que queria esclarecer só um ponto, que é certo que ao estar a atribuir esta importância, vão reduzi-

la no bolo dos contratos interadministrativos, no entanto é preciso esclarecer que os contratos 

interadministrativos as obras são para executar em espaços públicos, em espaços que são camarários, há 

outros que são da junta de freguesia, não o caso do Sátão, mas por exemplos os cemitérios, por exemplo 

o Sr. Presidente da junta de freguesia do Avelal, já há dias o abordou, relativamente a um dinheiro que 

ainda falta para alargamento do cemitério do Avelal, já lá tem algum e têm de acertar isso quanto ao resto 

para seguir a vitola dos outros, no entanto o que acontece em relação ao polidesportivo de Contige é que 

o espaço é da junta de freguesia de Sátão, portanto, nos contratos interadministrativos não tinha a 

hipótese de ali aplicar dinheiro. Em relação ao Sr. deputado Armando Cunha, responde que de facto 

fizeram a inauguração da escola da Abrunhosa, que é uma obra que os deixa satisfeitos por ser um 

estabelecimento que não encerra, porque infelizmente estão a assistir a isso e depois porque vão 

proporcionar àquelas crianças e aqueles professores e funcionários a hipótese de trabalhar nas mesmas 

condições os da escola EB 1 e dos jardins do Sátão. Diz ainda que esteve presente a Srª. Dr.ª. Ana 

Abrunhosa que se regozijou com aquele edifício de boa aplicação dos fundos comunitários, que a Câmara 

do Sátão está a levar a cabo. Em relação ao alerta da recolha diz que, como o Sr. Deputado sabe, a 

recolha do lixo é da responsabilidade do planalto beirão, associação que fazem parte, embora, como 

pagadores, e que ainda no dia anterior havia sido feita a transferência relativa ao mês anterior de vinte e 

sete mil euros e qualquer coisa, que é quanto custa mensalmente, mais coisa menos coisa, o trabalho que 

eles executam, no entanto têm de estar alerta porque é um serviço bem pago, tanto isso como a lavagem 
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dos contentores, e pede que façam chegar casos pontuais, que esse assunto está entregue ao Dr. Nuno 

Bento. Quanto ao turismo e quanto à Quinta da Taboadela, acrescenta que nessa semana recebeu um dos 

elementos do Grupo Amorim, já efetuaram a compra estão a efetuar o registo, esteve acompanhado de 

um Sr. Arquiteto que irá tratar do projeto e portanto o empreendimento adega irá começar imediatamente 

a seguir à vindima, que este ano a colheita já e feita por eles, já irão aproveitar esse mesma colheita para 

fazer o estudo do vinho e portanto as obras irão ser feitas ali. Diz também que é bom que não fique a 

ideia que irá surgir dali um hotel para quarenta, cinquenta pessoas, não é nada disso, há uma outra equipa 

a tratar do projeto para as casas, que fará um hotel e que terá uma dotação de poucos quartos, 

precisamente para dar continuidade a eventos tais como provas de vinho, há eventos que se realizam na 

adega e pessoas que querem ali dormir servem-se disso. Diz ao Sr. Deputado Luís Quental, que 

relativamente ás esplanadas há pagamento, que ainda não está a ser feito porque ainda não estão todas, 

mas há pagamento e há uma licença das esplanadas e que há um regulamento próprio para isso.  

 

Carlos Rodrigues: Diz que efetivamente não teve acesso ao correio e que terá que rever a forma como 

assinam o correio la em casa. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo mais ninguém para intervir e depois de terminada a discussão 

da Ordem de Trabalhos dá por encerrada a reunião às 11h30. 

 

A Presidente da Assembleia 

 

_________________________________________ 

 

As Secretárias 

 

________________________________________ 

 

 

_________________________________________ 


