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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO
SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS

ATA N.º 1/2016
REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO
REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E
DEZASSEIS

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, 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, Paula Alexandra Loureiro de Lemos e pelo segundo secretário Luís Carlos
Figueiredo de Sousa, 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 26 de novembro
de 2015.

2.

Discussão e votação da ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal do dia 28 de
dezembro de 2015.

3.

Leitura de correspondência.

III ORDEM DO DIA
4.

Discussão e votação da Declaração de Interesse Público Municipal, Requerente: Aviários da
Corujeira, Lda, Local: Corujeira, Ferreira de Aves.

5.

Discussão do Relatório de Atividades 2015 da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Sátão.

6.

Discussão e votação da proposta de atribuição de formas de apoio às Juntas de Freguesia do
Concelho para o ano de 2016.

7.

Discussão e votação da alteração de localização de caminho, sito no lugar de Contige, freguesia e
concelho de Sátão.
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8.

Informação sobre a Situação Financeira do Município.

9.

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

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

Vereadores da Câmara Municipal presentes: Rosa Carvalho e Catarina Almeida.
Estiveram presentes:
A Sra. Presidente da Assembleia: Eugénia Maria de Oliveira Duarte
A 1.ª Secretária da Assembleia: Paula Alexandra Loureiro de Lemos
O 2.º Secretário da Assembleia: Luís Carlos Figueiredo de Sousa
Os Srs. Deputados: Acácio Santos da Fonseca Pinto, José Carlos Moreira da Costa, Paula Cristina de
Almeida António Cardoso, António Pacheco de Aguiar, Adriano Lourenço de Almeida, Maria Isabel
Jesus de Sousa, António Rodrigues da Silva, António Carlos Gomes da Silva, Ana Cristina Conde
Gonçalves, António Carlos Rodrigues, António Lopes, Joaquim Manuel Rebelo Marinho, Paula Catarina
Ferreira Martins, Arlindo Jorge Sousa Ferreira, Sérgio Almeida Ferreira.
Os Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia: Geraldo de Jesus Oliveira – Avelal, Hélder José de Jesus
Vaz – União de Freguesias de Águas Boas e Forles, Manuel Jorge de Jesus Oliveira – Romãs Decermilo
e Vila Longa, Agostinho Machado Rodrigues – Mioma, Rui Miguel Loureiro Cabral – Rio de Moinhos,
Paulo Jorge Correia Almeida – S. Miguel de Vila Boa, António José Filipe Carvalho – Sátão, Maria de
Lourdes Albuquerque Frias Pinto – Silvã de Cima.

Tomada de posse por substituição: Feita a chamada geral dos deputados que compõem a Assembleia
Municipal, verificou-se a ausência da senhora deputada Ana Isabel Moreira Almeida tendo sido
substituída por Rui Manuel da Silva Correia Pina.

Faltaram os seguintes senhores: Inês de Oliveira Nunes, José António de Carvalho Figueiredo e Maria
Virgínia do Amaral Figueiredo (Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira de Aves), tendo os dois
primeiros apresentado justificação de falta.
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I INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Inscrições: Não há inscrições.

II ANTES DA ORDEM DO DIA

Presidente da Assembleia: A mesa da Assembleia Municipal propõe um voto de pesar pelo
falecimento da D. Eduarda da Encarnação Rodrigues, cidadã satense, que recebeu o mais alto galardão
do município, medalha de ouro, pelo reconhecido mérito pela causa social, pelo seu verdadeiro, genuíno
espírito de ajuda e de profunda solidariedade para com o seu semelhante.
Propõe-se que a Assembleia Municipal manifeste o seu profundo pesar, propondo também que se remeta
o presente voto à Exma. Família.
Votação:
Votos a favor: 27 (vinte e sete)
Votos contra: 0 (zero)
Abstenções: 0 (zero)
Estavam presentes 27 (vinte e sete) deputados na sala, pelo que o documento foi aprovado por
unanimidade.

Presidente da Assembleia: A mesa da Assembleia Municipal associa-se e solidariza-se neste momento
de dor e luto, com o eleito Luís Carlos Figueiredo de Sousa, 2º secretário da mesa desta Assembleia,
pela irreparável perda da sua progenitora Maria do Céu, recentemente falecida.
Propondo assim um voto de pesar.
Votação:
Votos a favor: 27 (vinte e sete)
Votos contra: 0 (zero)
Abstenções: 0 (zero)
Estavam presentes 27 (vinte e sete) deputados na sala, pelo que o documento foi aprovado por
unanimidade.
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1.

Discussão e votação da ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 26 de

novembro de 2015.

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 coloca a ata da sessão ordinária da
Assembleia Municipal do dia 26 de novembro de 2015, à votação, tendo sido aprovada com:
Votos a favor: 24 (vinte e quatro)
Votos contra: 0 (zero)
Abstenções: 2 (duas)
Estavam presentes 26 (vinte e seis) deputados na sala, pelo que o documento foi aprovado por maioria.

2.

Discussão e votação da ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal do dia 28 de

dezembro de 2015.

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto dois da Ordem de Trabalhos à discussão.

Inscrições: Não há inscrições.

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir coloca a ata da sessão extraordinária da
Assembleia Municipal do dia 28 de dezembro de 2015, à votação, tendo sido aprovada com:
Votos a favor: 24 (vinte e quatro)
Votos contra: 0 (zero)
Abstenções: 2 (duas)
Estavam presentes 26 (vinte e seis) deputados na sala, pelo que o documento foi aprovado por maioria.

3.

Leitura de correspondência.
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Presidente da Assembleia: Dá conhecimento da correspondência da Assembleia Municipal recebida e
enviada desde a última reunião ordinária e coloca a mesma à disposição dos senhores deputados que a
queiram consultar.

Antes da Ordem do Dia

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto Antes da Ordem do Dia à discussão.

Inscrições: Não há inscrições.

III ORDEM DO DIA

4. Discussão e votação da Declaração de Interesse Público Municipal, Requerente: Aviários da
Corujeira, Lda, Local: Corujeira, Ferreira de Aves.

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto quatro da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a
palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal.

Presidente da Câmara: Inicia a sua intervenção referindo que a empresa, Aviários da Corujeira, Lda.,
solicitou à Câmara Municipal, uma Declaração de Reconhecimento de Interesse Público Municipal,
relativo à sua exploração pecuária localizada em “Carril” - Corujeira – Ferreira de Aves, com vista à sua
legalização, nos termos do Dec. Lei 165/2014, de 5 de Novembro (Regime Excecional de Regularização
das Atividades Económicas). Este assunto já foi discutido em reunião de Câmara Municipal onde se
reconheceu existir fundamentadamente reconhecimento do interesse público municipal na regularização
da referida instalação pecuária e o mesmo é agora presente à reunião da Assembleia Municipal, para que
esta delibere sobre a mesma.

Inscrições: Não há inscrições.

A Sr.ª deputada Paula Catarina Ferreira Martins não participou neste ponto da Ordem de Trabalhos,
ausentando-se da sala, por ser parte interessada.
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Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a discussão da Declaração de
Interesse Público Municipal, Requerente: Aviários da Corujeira, Lda, Local: Corujeira, Ferreira de
Aves, esta foi aprovada com a seguinte votação:
Votos a favor: 26 (vinte e seis)
Votos contra: 0 (zero)
Abstenções: 0 (zero)
Estavam presentes 26 deputados na sala.
Pelo que o documento foi aprovado por unanimidade.
Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.

5. Discussão do Relatório de Atividades 2015 da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Sátão.

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto cinco da Ordem de Trabalhos à discussão.

Inscrições: Não há inscrições.

Presidente da Câmara: Começa por dizer que leu o Relatório e que se apercebeu que no ano de 2015,
infelizmente, tiveram mais casos do que no ano de 2014. Salienta o trabalho e o esforço que tem sido
feito pela CPCJ de Sátão e o seu contributo para que as coisas no concelho de Sátão corram melhor.
Como Presidente de Câmara Municipal e sendo um trabalho de voluntariado, louva as pessoas que fazem
parte da CPCJ de Sátão e agradece-lhes todo o trabalho que têm desenvolvido ao longo dos anos. Salienta
que a existência da CPCJ no Sátão é uma mais-valia para todos os satenses, bem como todo o trabalho
desenvolvido. Diz ainda que os casos que mais o preocupam são os casos de violência doméstica, que
leva a que os filhos também sofram esses problemas.

Presidente da Assembleia: Salienta que partilha da mesma opinião que o Sr. Presidente da Câmara
Municipal relativamente ao trabalho desenvolvido ao longo dos anos pela CPCJ de Sátão.
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6. Discussão e votação da proposta de atribuição de formas de apoio às Juntas de Freguesia do
Concelho para o ano de 2016.

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto seis da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a
palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para alguns esclarecimentos prévios.

Presidente da Câmara: Explica que como tem acontecido todos os anos, a Câmara Municipal tem dado
apoios às juntas de freguesia do concelho de Sátão. Antigamente eram elaborados os protocolos, mas
tendo em conta a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal designa de outro nome,
nomeadamente as chamadas “formas de apoio às Juntas de Freguesia do Concelho”. Com esta lei só pode
atribuir subsídio às juntas de freguesias com autorização da Assembleia Municipal. Os 100.000,00€ (cem
mil euros) em discussão, quando aprovados, serão novamente presentes em sede de reunião de Câmara
Municipal, para aí serem geridos da melhor forma e serem autorizados sempre pelo Órgão Executivo e
não só pelo Presidente da Câmara Municipal.

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a discussão da proposta de
atribuição de formas de apoio às Juntas de Freguesia do Concelho para o ano de 2016, esta foi aprovada
com a seguinte votação:
Votos a favor: 20 (vinte)
Votos contra: 0 (zero)
Abstenções: 7 (sete)
Estavam presentes 27 deputados na sala.
Pelo que o documento foi aprovado por maioria.
Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.

7. Discussão e votação da alteração de localização de caminho, sito no lugar de Contige, freguesia e
concelho de Sátão.

Presidente da Assembleia: Com a autorização da Assembleia Municipal, inverteu a Ordem de
Trabalhos e este ponto passou a ser o Ponto sete. Coloca o ponto sete da Ordem de Trabalhos à
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discussão, concedendo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para alguns esclarecimentos
prévios.

Presidente da Câmara: Começa por referir que foi analisado o processo com o pedido de substituição
de localização de um caminho, por parte do munícipe Sr. Marciano Ferreira Francisco, residente em
Contige, freguesia de Sátão, com o qual o Órgão Executivo concordou unanimemente, depois do parecer
positivo da Junta de Freguesia de Sátão. Seguiram-se os trâmites legais que passaram pela afixação de
um edital nos locais de costume, durante trinta dias, para divulgação. Não foram apresentadas
reclamações. No seguimento, depois do Órgão Executivo ter tomado conhecimento que não existiram
reclamações quanto a esta alteração de localização de caminho, o processo é agora submetido à
aprovação por parte do Órgão Deliberativo do Município.

Presidente da Assembleia: Refere que numa próxima vez as alterações aos caminhos iniciais e
propostos sejam dados a conhecer previamente à Assembleia Municipal, com o envio de uma planta
cartográfica com essas indicações.

Inscrições: Não há inscrições.

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a discussão da alteração de
localização de caminho, sito no lugar de Contige, freguesia e concelho de Sátão, esta foi aprovada com a
seguinte votação:
Votos a favor: 27 (vinte e sete)
Votos contra: 0 (zero)
Abstenções: 0 (zero)
Estavam presentes 27 deputados na sala.
Pelo que o documento foi aprovado por unanimidade.
Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.

8. Informação sobre a Situação Financeira do Município
e
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9. Informação sobre a Atividade Municipal e outros assuntos de interesse concelhio

Presidente da Assembleia: Coloca os pontos oito e nove da Ordem de Trabalhos à discussão.

Inscrições: António Carlos Rodrigues

António Carlos Rodrigues: Começa a sua intervenção referindo-se à derrocada que houve na estrada
das Donárias, que aconteceu há algum tempo, impede o autocarro de passar na localidade de Contige.
Pergunta ao Sr. Presidente da Câmara Municipal se tem alguma solução para repor o autocarro e quando
iniciam as obras para solucionaram o problema. De seguida refere-se à área envolvente do Eucalipto de
Contige em que verificou que existe uma placa. Mas ainda falta a melhoria da área envolvente, conforme
o Sr. Presidente da Câmara Municipal já referiu noutras reuniões. Com a chuva que se fez sentir, o piso
em terra não deixa a área envolvente nas melhores condições. Também podiam pensar na colocação de
alguns paralelos no muro existente, como aliás já tem sido feito em outros sítios. Quanto à estrada de
Muxós que faz a ligação entre essa aldeia e o Largo Cruz da Portela, já se verifica há alguns tempos a
existência de umas valas que são abertas pela chuva e com estas intempéries que se têm feito sentir, essas
valas estão cada vez maiores o que se torna perigoso para os automobilistas. Pergunta se esta estrada já
está projetada, pois julga existir um protocolo com a Junta de Freguesia de Sátão nesse sentido. Pergunta
quando começam as obras, pois é uma necessidade premente devido ao volume de tráfego que se verifica
nessa estrada.

Presidente da Câmara: Começa por responder ao Sr. deputado António Carlos Rodrigues referindo que,
em relação à estrada das Donárias, foi preocupação da Câmara Municipal assim que o muro caiu, tentar
resolver o assunto. Nesse mesmo dia deslocou-se ao local e procurou que alguém do concelho
reconstruisse esse muro. Depois de vários contactos e depois de analisar toda a situação pediu-se uma
proposta a duas empresas. A empresa que fez o preço mais baixo refere-se a um custo de 65.000,00€. Foi
já colocado a concurso, tendo as obras iniciado nesta data. Não se iniciaram antes devido à chuva que não
permitia realizar o trabalho. São obras que demorarão cerca de mês e meio, pois o muro tem um tamanho
razoável. O muro mais indicado a nível económico e a nível de segurança é um eco muro. Este eco muro
começa com uma base de cinco metros e vai estreitando, ficando com a segurança de um muro de betão,
mas mais económico. Assim que o muro esteja feito e que seja assegurada a devida segurança, os
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transportes públicos e privados retomarão a devida circulação rodoviária nessa zona. Em relação à área
envolvente ao Eucalipto de Contige já foi colocada a placa com a identificação do mesmo. Será feita
mais uma intervenção nessa área até ao mês de maio, pois a preocupação imediata da Câmara Municipal
foi fazer o levantamento de muros que caíram com as chuvas que se fizeram sentir. Quanto à estrada de
Muxós que faz a ligação entre essa aldeia e o Largo Cruz da Portela vai ver se até ao mês de junho
consegue requalificá-la. Termina a sua intervenção convidando os senhores presidentes de junta de
freguesia para uma reunião no dia 15 de março de 2016, às 17h30, para tratar dos contratos
interadministrativos e contratos de execução. Outro assunto a ser abordado nessa reunião é a realização
de um balanço sobre a máquina que interveio no combate aos incêndios, para que se possam abrir mais
caminhos nas florestas para combate aos incêndios florestais. De seguida informa o Órgão Deliberativo
que o Município de Sátão vai estar presente na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), de 02 a 06 de março
de 2016 com um stand próprio do concelho de Sátão e no stand do Turismo do Centro de Portugal,
através da CIMVDL (Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões). Aí vai haver prova de produtos
gastronómicos do concelho de Sátão, onde será promovido o Míscaro e todas as potencialidades turísticas
de Sátão. De seguida convida toda a Assembleia Municipal a visitar a BTL nesses dias, informando que
no domingo, dia 06 de março estará um autocarro disponível para se deslocar à BTL em Lisboa. Termina
a sua intervenção referindo que quanto à Situação Financeira do Município a dívida que consta no item
“Entidades Participadas”, mencionada no mapa, não é dívida do Município, mas sim de entidades
Participadas (ADD, Planalto Beirão). As amortizações são o que a Câmara Municipal deve pagar durante
o ano e que têm de constar no mapa. Refere ainda que o FEF vai aumentar um pouco, bem como a verba
para as juntas de freguesia. Só não entende porque é que há um maior aumento nas juntas de freguesia da
grande Lisboa do que no resto do País. Informa ainda que esteve numa reunião do Conselho Geral da
Associação Nacional de Municípios Portugueses e que os seus membros não compreenderam que tenham
decido o IVA das refeições de 23% para 13% e nas câmaras municipais continuem a pagar o IVA das
refeições a 23%. Esperam que no debate da especialidade esse assunto seja esclarecido e resolvido. Há
outras alterações que são positivas para o Poder Local, mas também há outras que são negativas.

Presidente da Assembleia: Diz ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que tem conhecimento que o
IVA das refeições escolares fornecidas pelas câmaras municipais já se situa nos 13%.
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Presidente da Câmara: Responde à Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal que desconhecia essa
situação, mas que se assim for está satisfeito, pois os direitos devem ser iguais para todos.

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 10h30.

A Presidente da Assembleia
_________________________________________
Os Secretários
________________________________________

_________________________________________

