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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA DEZASSEIS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

 
 

 Após a instalação dos respetivos órgãos municipais, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

cessante e o Sr. Presidente da Câmara Municipal fizeram os seguintes discursos: 

 

Presidente da Assembleia Cessante: Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. membros 

da Assembleia Municipal eleitos, Srs. Autarcas, Srs. Presidentes de Junta, Sr. Dr. Joaquim Seixas, 

diretor distrital da Segurança Social, minhas senhoras e meus senhores, comunicação social: a terminar 

este mandato como presidente da assembleia municipal, quero dizer duas palavras: dar os parabéns a 

todos os membros da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal eleitos nas eleições de 29 de 

setembro e agradecer a todos os deputados o trabalho desenvolvido na Assembleia Municipal no último 

mandato. Foi com muita honra, com muita alegria e com um grande espírito de trabalho, humildade e 

dedicação que exerci este mandato. Aqui discutiram-se os assuntos mais relevantes do concelho, dentro 

da democracia plena, da educação e do respeito uns pelos outros. Nesta casa, neste lugar, devem 

discutir-se os assuntos de interesse para o desenvolvimento e progresso do nosso concelho; só assim 

conseguimos um concelho melhor e, permitam-me, talvez um concelho cada vez maior. Foi com honra 

que exerci este lugar e permitam-me recuar alguns anos atrás, em que estive neste lugar como 

Presidente da Câmara: quando vim para aqui, já lá vão uns anos, exerci os meus mandatos com 

trabalho e dedicação. Não esqueçamos que o Sátão tinha uma população relativamente pequena, não 

chegava aos nove mil eleitores, nessa altura, havia cinco elementos no executivo, no mandato seguinte 

passaram para sete; apanhámos a Câmara no ponto zero. A todos aqueles que me acompanharam 

durante estes anos, e o mais antigo está aqui e é o atual Presidente da Câmara, quero agradecer toda a 

colaboração enquanto fui Presidente da Câmara e ultimamente enquanto Presidente da Assembleia 

Municipal. Agradeço aos Srs. Vereadores da altura, incluindo os da oposição, que sempre trabalharam, 

procurando em conjunto dar o melhor a esta gente tão nobre, esta gente tão boa, esta maravilhosa gente 

do concelho de Sátão. Resta-me desejar a todos vós autarcas, Câmara Municipal, Assembleia Municipal, 

saúde e muitas felicidades e que trabalhem em prol do progresso e desenvolvimento da nossa terra, do 
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nosso povo, que vos elegeu e confiou em vós e espera de vós o melhor e estou certo que todos vós, em 

conjunto, ides construir uma terra cada vez melhor, uma terra onde continuará a haver progresso e 

desenvolvimento. Bem-haja a todos os que trabalharam comigo. Muito obrigado. 

 

Presidente da Câmara: Meus senhores e minhas senhoras, saúdo todos os autarcas eleitos para os 

órgãos autárquicos do município e das freguesias e saúdo todos os satenses pelo civismo demonstrado 

no ato eleitoral do passado dia 29 de setembro. Agradeço a vossa presença neste ato que muito me 

sensibiliza e agradeço a todos aqueles que depositaram nesta equipa a sua confiança, dando-nos uma 

maioria inequívoca, que aumenta a nossa responsabilidade para com os satenses. Queremos neste novo 

mandato continuar o caminho para conduzir o Sátão no sentido do progresso, pautando sempre a nossa 

gestão pela determinação, pelo rigor, pela seriedade e pela transparência. Quero continuar uma relação 

de grande proximidade com as pessoas, com as associações e com as instituições e coletividades. 

Queremos continuar a desenvolver o trabalho com os autarcas de freguesia, a fim de resolvermos 

melhor e mais rapidamente os anseios e necessidades das populações. Quero continuar a contar com 

todos os funcionários e dirigentes dos diversos setores, que com o seu trabalho me ajudaram a fazer o 

melhor pelo concelho e a quem deixo uma palavra de gratidão e outra de estímulo para continuarem a 

servir com eficiência e dedicação os satenses. Queremos neste novo mandato concretizar projetos para 

prosseguir o desenvolvimento do concelho e melhorar a qualidade de vida das pessoas, apostando na 

competitividade económica, no ambiente, na ação social, na cultura e turismo, na educação e no 

primeiro orçamento participativo em 2015, tendo a câmara mais próxima do cidadão; continuar a 

pressionar a administração central para a construção da nova estrada, a EN 229, entre Sátão e Viseu, 

indispensável ao desenvolvimento do concelho; lutar pelo não encerramento de serviços públicos e aqui 

permitam-me abrir um parêntesis: no Sátão o tribunal está de pedra e cal. Em relação às Finanças, 

ainda não poderei dizer nada, porque esse assunto ainda não foi discutido. Gostaria de afirmar aqui 

mais uma vez, em público, que no Sátão o tribunal está de pedra e cal. Vamos continuar a tirar o melhor 

aproveitamento dos fundos comunitários no âmbito do novo quadro comunitário de apoio 2014-2020, 

para lançar obras que façam do Sátão um concelho onde se viva melhor. Aos representantes das 

instituições públicas aqui presentes, sobretudo ao Sr. Dr. Seixas, na qualidade de membro da Comissão 

Política Distrital mas que não se dissocia de ser dirigente da Segurança Social, quero dizer que 

agradeço a colaboração que sempre teve com o Município de Sátão. Agradeço aos autarcas que cessam 

as suas funções e souberam dar o seu contributo para o desenvolvimento do concelho. Um 

agradecimento à comunicação social e, permitam-me aqui abrir um parêntesis também, para 
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salvaguardar a antiga Rádio Sátão, agora Rádio Alive, pelo serviço que fez nestes quatro anos e pelo 

serviço que tem feito de uma maneira livre e independente para procurar esclarecer os habitantes do 

concelho. Caros satenses, quero continuar a elevar o patamar de desenvolvimento do concelho e estar à 

altura da confiança que me foi concedida, será esse o meu compromisso com o Sátão e com a sua gente. 

Muito obrigado. 

 

Presidente da Assembleia Cessante: Quero também agradecer a colaboração de todos os funcionários 

da Câmara, quer dos serviços internos quer dos externos. Para todos o meu muito obrigado. 

 

Ponto 1: Eleição do Presidente e Secretários da Mesa 

 

 De acordo com o art. 45 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de janeiro, a reunião foi presidida pelo elemento que encabeçou a lista mais votada, Sra. 

Deputada Eugénia Maria de Oliveira Duarte, do Partido Social Democrata. 

 A Sra. Deputada Eugénia Maria de Oliveira Duarte convidou para a Mesa o Sr. Deputado Acácio 

Santos da Fonseca Pinto, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado António Lopes, do CDS- PP. 

 

 Procedeu-se de imediato à eleição, por escrutínio secreto, do Presidente da Mesa da 

Assembleia e do 1º e 2º Secretários. 

 

 A Assembleia deliberou, por unanimidade, proceder à eleição por meio de listas, tendo sido 

apresentada uma lista pelo Partido Social Democrata, a LISTA A, composta por: 

 

- Eugénia Maria de Oliveira Duarte 

- Paula Alexandra Loureiro de Lemos Amaral 

- Luís Carlos Figueiredo de Sousa 

 

 O Sr. Deputado Acácio Santos da Fonseca Pinto fez a seguinte intervenção: 

 Em nome do Partido Socialista, quero dizer que não apresentaremos nenhuma lista e cada 

deputado do Partido Socialista votará em consciência.  

 

 O CDS-PP não apresentou nenhuma lista. 
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 Procedeu-se à votação, estando presentes na sala vinte e oito deputados da assembleia municipal. 

 Depois de se verificar que estavam 28 votos na urna, procedeu-se à respetiva contagem, 

apurando-se a seguinte votação: 

LISTA A: 17 (dezassete) 

Brancos: 11 (onze) 

Nulos: 0 (zero) 

 

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

forma:  

 

Presidente: Eugénia Maria de Oliveira Duarte 

1ª Secretária: Paula Alexandra Loureiro de Lemos Amaral 

2º Secretário: Luís Carlos Figueiredo de Sousa 

 

 A Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Sátão, Eugénia Maria de Oliveira Duarte, efetuou 

a seguinte intervenção: 

 Sr. Presidente da Câmara, Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia e União de Freguesias, Srs. 

Vereadores, Srs. Deputados da Assembleia Municipal, Dr. Seixas, convidados e a todos os presentes os 

meus respeitosos cumprimentos. Em primeiro lugar, gostaria de deixar uma palavra de apreço e 

reconhecimento a todos os eleitos que terminaram hoje os seus mandatos, na certeza que todos 

contribuíram de forma notável para um concelho melhor. A todos os eleitos que hoje são empossados, 

faço votos de um bom e proveitoso trabalho, manifestando desde já a minha total disponibilidade. Tudo 

farei para dignificar o cargo que agora assumo e para o qual fui eleita. Empenhar-me-ei para que a 

Assembleia Municipal seja permanentemente um exemplo de democracia, isenção, tolerância e 

solidariedade reforçada. Sobre todos nós, eleitos, pesa a enorme responsabilidade de sermos 

protagonistas das ambições dos satenses, que esperam de nós um contributo decisivo. Todos nós vamos 

ser defensores e praticantes de um diálogo aberto e profundo, onde da discussão surjam ideias para 

construir um futuro melhor para o concelho. Vamos trabalhar para que a Assembleia Municipal seja 

cada vez mais um espaço em que os satenses se sintam representados e motivados a intervir. Espero e 

desejo sinceramente que a Assembleia Municipal seja um lugar de reflexão e encontro democrático, 
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onde a colaboração com os outros órgãos autárquicos seja uma constante, desenvolvendo o trabalho 

que o povo de Sátão merece e deseja. Termino com um cumprimento especial de amizade dirigido ao 

Presidente da Assembleia Municipal cessante, Sr. Luís Manuel, pelo trabalho que desenvolveu neste 

Órgão e que terei todo o gosto em seguir. A todos o meu muito obrigada. 

 

Presidente da Câmara: Questiona se há a hipótese de se incluir na reunião um ponto relativo à “Eleição 

dos Representantes Municipais à Assembleia Intermunicipal da Região Dão Lafões”. Explica que há 

urgência que seja conhecido o veredito da Assembleia Municipal de Sátão, bem como de todas as outras 

assembleias. 

  

Presidente da Assembleia: Coloca a introdução do ponto “Eleição dos Representantes Municipais à 

Assembleia Intermunicipal da Região Dão Lafões” à votação. 

 

Votos contra: 0 (zero) 

Votos a favor: 28 (vinte e oito) 

Abstenções: 0 (zero) 

 

A introdução deste ponto foi aprovada por unanimidade. 

Durante a votação estiveram presentes na sala vinte e oito deputados.  

 

Ponto 2:  

Eleição dos Representantes Municipais à Assembleia Intermunicipal da Região Dão Lafões 
 

Presidente da Assembleia: Explica que a eleição dos representantes municipais para a Assembleia 

Municipal da Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões tem de ser efetuada por meio de lista, 

pelo que irá disponibilizar algum tempo para que as bancadas partidárias se possam organizar. 

 

Presidente da Câmara: Refere que a eleição é feita pelo método de Hondt e, portanto, olhando ao 

figurino da Assembleia Municipal, haverá um partido que terá dois representantes e outro que terá 

outros dois. Sugere que, se os representantes do PSD e PS quiserem chegar a algum acordo, poderá 

haver uma lista única. 
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Acácio Pinto: Refere que a Lei 75 diz que se faça uma eleição para a CIM Viseu Dão Lafões, neste caso 

concreto, o artigo 83, dispõe que são quatro os membros dos municípios com mais de dez mil eleitores. 

Diz que a bancada socialista dá toda a abertura para que seja feita esta eleição e nada tem, em princípio, 

a opor que haja uma lista única, desde que a representação referida seja assegurada. 

 

Presidente da Assembleia: Após os deputados terem reunido, foi apresentada uma lista única, 

denominada LISTA A, composta por: 

 

- Acácio Santos da Fonseca Pinto 

- Paula Cristina de Almeida António Cardoso 

- Sérgio de Almeida Ferreira 

- Ana Cristina Conde Gonçalves 

 

Suplente: Arlindo Jorge Sousa Ferreira  

 

Depois dos 20 deputados presentes, que foram eleitos diretamente para a Assembleia Municipal, 

precederem à votação, verificou-se que estavam 20 votos na urna, apurando-se a seguinte votação: 

 

Votos a favor: 20 (vinte) 
Votos brancos: 0 (zero) 

Votos nulos: 0 (zero) 
 

Face aos resultados da eleição, os representantes municipais à Assembleia Intermunicipal da Região Dão 

Lafões são:  

- Acácio Santos da Fonseca Pinto 

- Paula Cristina de Almeida António Cardoso 

- Sérgio de Almeida Ferreira 

- Ana Cristina Conde Gonçalves 

 

Suplente: Arlindo Jorge Sousa Ferreira  

 

Foi desde logo posta à votação a minuta sobre este ponto. 
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A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 

 

Encerramento: Não havendo mais nada a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrados os trabalhos. 

E eu,………………………………………………………………………, servindo de secretário, 

redigi esta ata e a subscrevi. 

 

 

A Presidente da Assembleia 
 

_________________________________________ 
 

Os Secretários 
 

________________________________________ 
 
 

_________________________________________  


