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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO
ATA N.º 5/2017
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO MANDATO AUTÁRQUICO 2017-2021, DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO REALIZADA NO DIA VINTE QUATRO DO MÊS
DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, deu-se início à primeira
reunião do mandato autárquico 2017-2021. Antes da Tomada de Posse a Presidente da Assembleia
Municipal cessante, Eugénia Duarte, solicitou um minuto de silêncio pelas vítimas dos incêndios
ocorridos nos dias 15 e 16 de outubro de 2017, na região centro do País. De seguida, solicitou igualmente
uma salva de palmas a todos os Bombeiros de Portugal.
A Assembleia Municipal fez um minuto de silêncio e aplaudiu de pé todos os Bombeiros de Portugal.

Após a instalação dos respetivos órgãos municipais, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Paulo Santos,
fez o seguinte discurso:
Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhores membros dos órgãos autárquicos cessantes e
todos os autarcas eleitos para as autarquias de Sátão, Senhores representantes das associações e
coletividades do concelho, Autoridades civis e religiosas, Comunicação social, Minhas senhoras e meus
senhores, Estimados Satenses:
Antes do mais, quero deixar uma palavra de apreço a todos os autarcas do concelho que cessam funções
e, também, uma palavra de estímulo a todos aqueles que se preparam para iniciar os seus trabalhos à
frente dos destinos autárquicos do concelho do Sátão. Mas quero, também, como não pode deixar de
ser, dirigir-me em particular a todos e a cada um dos Satenses que, no pretérito dia 1 de outubro, foram
chamados a escolher os seus representantes para os próximos quatro anos, na certeza de que, para além
dos representantes, escolheram, inequivocamente, um programa, uma estratégia que visa continuar a
desenvolver o nosso concelho, que visa melhorar as condições de vida de todos os munícipes de Sátão.
Saúdo-os pela forma civilizada com que participaram em todo o ato eleitoral. Com tal comportamento, o
povo de Sátão demonstrou toda a sua maturidade democrática, competindo-nos a nós, eleitos,
compreender, aceitar e respeitar a sua vontade. Por isso, cumpre-me a mim, à equipa que me
acompanha e a todos os autarcas eleitos a exigente tarefa de honrar o mandato que o povo nos conferiu.
Pela minha parte procurarei corresponder às expetativas que em mim foram depositadas. Serei um
presidente de câmara próximo dos seus munícipes, atento às suas necessidades, aberto aos diálogos
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construtivos, aos diálogos que acrescentem mais à nossa terra, aos diálogos que defendam o nosso
concelho. Quero, ainda, dizer-vos que tenho plena consciência que o político que assume
responsabilidade não pode olhar a sociedade, ou se quiserem, a comunidade que depende das suas
decisões, como uma realidade estática, antes deve ter a perspicácia de compreender as diversas
dinâmicas que vão sendo imprimidas. Por isso, procurarei estar atento, em cada momento, às
necessidades do nosso concelho. Serei um presidente de todos e para todos. Seria da minha parte
imperdoável não ter uma palavra de profundo agradecimento para com os satenses que, com o seu voto,
confiaram em mim e na minha equipa. Procuraremos corresponder às vossas legítimas espectativas.
Contem connosco. Àqueles que não votaram em nós, expresso o meu respeito pela opção que livremente
tomaram e, como referi anteriormente, serei o Presidente da Câmara de todos os Satenses, a todos
tratarei de forma justa e igualitária.
Minhas senhoras e meus senhores:
O mandato que nos foi conferido traz consigo uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo um
forte alento e energia por permitir, no exercício do mesmo, agradecer o apoio que recebemos durante a
nossa campanha. Durante o período em que andamos por todo o concelho a dar a conhecer o nosso
programa para os próximos quatro anos, eu e a minha equipa tivemos a oportunidade de vos transmitir
a nossa grande preocupação em dar resposta a um problema com que o concelho de Sátão, atualmente,
se depara. A escassez de água. Quero, a esse respeito, reafirmar que tudo faremos para o resolver.
Permitam-me que faça um pequeno parêntese para, em relação a este tema da água, registar e
agradecer a compreensão que houve por parte dos munícipes que pontualmente tiveram problemas no
abastecimento de água. Depois deste oportuno e breve parêntese, quero-vos dizer, também, que
procuraremos concentrar esforços em captar investimento e criar mais postos de trabalho no nosso
concelho. Para isso, iremos concretizar os compromissos que estabelecemos com os satenses. Assim, no
que respeita à nova Zona Industrial, iremos melhorar as acessibilidades através da construção da
estrada que ligará a rotunda das oliveiras, na Avenida Conde D. Henrique, à EN229 – Meã e iremos
continuar a pugnar pela requalificação da EN229 – Ligação Sátão Viseu, insistindo com o poder central
para que cumpra com os protocolos já firmados. A esse respeito, aproveito para vos informar que a
Senhora Ministra da Presidência e Modernização Administrativa, aquando da sua visita ao nosso
concelho para inaugurar a Loja do Cidadão, garantiu-nos que a requalificação da EN229 será
concluída antes das próximas eleições autárquicas. Estaremos atentos. Fiz referência apenas a estes
dois aspetos somente porque entendo que os mesmos são de extrema relevância para o nosso concelho.

3

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO
Podia falar de muitos outros, mas não vos quero aborrecer, até porque os mesmos já foram amplamente
expostos a todos vós no programa com que nos apresentamos a eleições. Este mesmo programa, que foi
sufragado pelos satenses, será para nós o caderno de encargos, que contém todos os objetivos e
propósitos da equipa. Da oposição representada no executivo camarário espero um debate construtivo
em benefício do nosso concelho, como de resto, no mandato que terminou, o foi. Aproveito este
momento, para saudar os vereadores da oposição cessante que nas questões essenciais para o nosso
concelho sempre estiveram connosco. Quase a terminar e socorrendo-me do pensamento do saudoso
Francisco Sá Carneiro, quero deixar-vos com uma certeza,: “A Democracia é difícil e exigente, mas
dela não nos demitimos”. Termino como comecei, com palavras de reconhecimento e agradecimento.
Agradeço à equipa que me acompanha no executivo da Câmara Municipal toda a vossa generosidade e
dizer-vos que em vós deposito toda a minha confiança. Uma palavra especial para o Senhor Doutor
Alexandre Vaz, pela sua generosidade, pela sua dedicação à causa pública, por continuar a emprestar o
seu tempo às gentes do Sátão. E quero, por fim, agradecer a todos vós pelo apoio, amizade e estímulo.
Sinto que ficarei eternamente em divida para convosco. É uma honra ter-vos aqui e em tão grande
número. Agora, como resultou do nosso slogan de campanha, vamos trabalhar sempre pelo Sátão!
Contem connosco, nós contamos com todos.

Ponto 1: Eleição do Presidente e Secretários da Mesa
De acordo com o art. 45 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5A/2002, de 11 de janeiro, a reunião foi presidida pelo elemento que encabeçou a lista mais votada, Sr.ª
deputada Eugénia Maria de Oliveira Duarte, do Partido Social Democrata.
A Sr.ª deputada Eugénia Maria de Oliveira Duarte convidou para a Mesa a Sr.ª deputada Maria Elisabete
da Silva Bárbara, do Grupo de Independentes Pela Nossa Terra e o Sr. deputado Luís Augusto Mateus do
Quental, do Grupo de Independentes Avante Todos Pelo Sátão.

Procedeu-se de imediato à eleição, por escrutínio secreto, do Presidente da Mesa da Assembleia e
do 1.º e 2.º Secretários.
A Assembleia deliberou, por unanimidade, proceder à eleição por meio de listas, tendo sido apresentadas
duas listas.
O Grupo de Independentes Pela Nossa Terra, a LISTA A, apresentou uma lista composta por:
Maria Elisabete da Silva Bárbara – candidata a Presidente
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João Luís Cid Correia de Carvalho – candidato a 1.º Secretário
Joaquim José Cruz Afonso de Albuquerque – candidato a 2.º Secretário

O Partido Social Democrata, a LISTA B, apresentou uma lista composta por:
Eugénia Maria de Oliveira Duarte – candidata a Presidente
Maria de Lurdes Albuquerque de Frias Pinto – candidata a 1.ª Secretária
Rosa Maria dos Remédios Oliveira Pina – candidata a 2.ª Secretária

O Grupo de Independentes Avante Todos Pelo Sátão não apresentou lista.

Procedeu-se à votação, estando presentes na sala vinte e nove deputados da assembleia municipal. Depois
de verificar que estavam vinte e nove votos na urna, procedeu-se à respetiva contagem, apurando-se a
seguinte votação:
LISTA A: 12 (doze) votos
LISTA B: 17 (dezassete) votos

Face aos resultados da eleição, a Mesa da Assembleia Municipal fica constituída da seguinte forma:

Presidente: Eugénia Maria de Oliveira Duarte
1.ª Secretária: Maria de Lurdes Albuquerque de Frias Pinto
2.ª Secretária: Rosa Maria dos Remédios Oliveira Pina

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.

A Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal, Eugénia Duarte, faz o seguinte discurso:
Exmos Secretárias da Mesa da Assembleia, Exmos. Membros da Assembleia Municipal de Sátão, Exmo
Presidente de Câmara, Exmos Vereadores da Câmara Municipal, Exmas senhoras e senhores que
terminam os seus mandatos, Exmos Presidentes de Junta das freguesias deste Concelho, permitindo-me
que em vós cumprimente todos os eleitos que convosco vão trabalhar em prol das populações, Exmos
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representantes das forças vivas do Concelho, Exmos membros da comunicação social, Minhas senhoras
e meus senhores , Queridas e queridos amigos e concidadãos deste Concelho:
Em primeiro lugar, dirijo –me a todos os Satenses, saudando, em especial, a todos os que participaram
ativamente neste processo eleitoral, na escolha livre dos seus representantes nos órgãos autárquicos
exercendo o seu direito de voto.
Em seguida, permitam-me uma especial palavra de agradecimento e de apreço ao Dr. Alexandre Vaz,
que hoje termina funções de Presidente de Câmara. Registo para além da dedicação, a sua capacidade
de trabalho, liderança e o seu empenho pela causa pública, agradecendo-lhe o trabalho realizado ao
longo destes últimos 12 anos.
A todos os autarcas que terminam hoje os seus mandatos, não poderei também deixar de demonstrar o
meu apreço e reconhecimento, na certeza que todos contribuíram, de forma notável, para um Concelho
melhor.
Sr. Presidente da Câmara, Paulo Santos, na pessoa de Vª. EX.ª , saúde e felicito todo o executivo pela
confiança que mereceram dos eleitores para iniciarem o presente mandato. Não lhe desejo boa sorte
porque a sorte conquista-se com talento, esse sei bem que o possui, bem como outras características
essenciais e necessárias para desempenhar um bom mandato.
A todos os eleitos locais recém empossados desejo maior sucesso nas suas funções autárquicas, pois o
vosso sucesso será sem dúvida o sucesso do Sátão.
Dirijo-me agora, em especial, e em muito especial, a todos os eleitos da Assembleia Municipal de Sátão.
Quero felicitá-los pela vossa eleição e agradecer o voto de confiança com que nos distinguiram na
eleição da mesa. Com o vosso apoio continuo a exercer as funções de Presidente da Assembleia
Municipal de Sátão.
No exercício do mandato continuarei a pautar a minha atenção pelos princípios de isenção, da
transparência, do rigor, da democracia, da legalidade e da igualdade.
Aqui vos garanto que continuarei a dar o melhor de mim, para desempenhar com lealdade e respeito
pela lei as funções que hoje assumo.
A todos os eleitos da Assembleia Municipal cabe a nobre tarefa de articular e fiscalizar o bom
desempenho da Câmara Municipal.
Nós somos, os novos eleitos do concelho de Sátão, devemos empenhar-nos num serviço de ressonância
de todos os munícipes, cujo o peso e a dignidade temos de sentir sobre os nossos ombros, em cada dia.
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É por esta razão que vos convido a definir como prioridade estratégica para este mandato, para além
das nossas estritas obrigações legais, a de trabalharmos em prol de uma assembleia próxima dos
cidadãos, capaz de determinar a sua importância, afirmando-se como uma verdadeira casa da
democracia local, da tolerância, da formação cívica e da defesa dos interesses das populações.
Que o funcionamento desta casa se paute pela transparência, privilegie o debate aberto e esclarecedor
sobre os temas locais e nacionais que tenham impacto na vida dos Satenses.
Desejo que todos e cada um de nós sinta a responsabilidade de que estamos incumbidos, a honra que
nos concederam de representarmos a população do concelho de Sátão e a necessidade de elevarmos as
nossas intervenções, transformando os debates em momentos de aprendizagem e de esclarecimento que
motivem os cidadãos para a participação cívica e política.
A Assembleia Municipal é um fórum político por excelência para debate das grandes questões que
interessam ao nosso Concelho e aos Satenses. Por isso, tudo faremos para dignificar esta casa da
democracia. O nosso mandato, que será julgado afinal, pelos nossos concidadãos, será aquilo que nós
formos capazes de construir em conjunto, na diversidade de opiniões e na unidade da ação.
O nosso mandato será uma obra coletiva plural, tarefa pela qual todos nós estamos convocados. O
futuro julgará a nossa ação, mas tenho a certeza que em conjunto vamos honrar e dignificar esta
Assembleia Municipal.
A todos o meu muito obrigada.

Encerramento: Não havendo mais nada a tratar, a Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal dá por
encerrados os trabalhos, pelas onze horas e quinze minutos.

A Presidente da Assembleia
_________________________________________
As Secretárias
________________________________________

_________________________________________

