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SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE 

 

ATA N.º 6/2017 

DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA CATORZE DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE 

 

Aos catorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezassete, 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 do Regimento da Assembleia Municipal de Sátão. 

2. Discussão e votação da ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 24 de outubro de 

2017. 

3. Leitura de correspondência.  

 
 

III ORDEM DO DIA 

 

4. Eleição dos Representantes Municipais à Assembleia Intermunicipal da Comunidade 

Intermunicipal Viseu Dão Lafões. 

5. Designação de 4 (quatro) cidadãos eleitores, para integrarem a Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens de Sátão, triénio 2017/2020. 

6. Eleição de presidentes de junta de freguesia, em número a fixar pela assembleia municipal, para 

integrar o Conselho Municipal de Segurança e eleição de oito cidadãos de reconhecido mérito e 

idoneidade ligados ao meio eclesiástico, à educação, ao desporto, ao associativismo e às Forças 

Políticas representadas na Assembleia Municipal. 
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7. Eleição de um representante das juntas de freguesia para integrar a Comissão Municipal de 

Proteção Civil, de acordo com a alínea i), do artigo 41.º, da Lei n.º 27/2006, de 03 de Junho 

alterada pela Lei n.º 80/2015, de 03 de agosto. 

8. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia (e seu substituto, também Presidente de Junta) 

para fazer parte dos Congressos da Associação Nacional dos Munícipes Portugueses. 

9. Eleição de um representante para integrar o Conselho da Comunidade do Agrupamento de 

Centros de Saúde de Dão Lafões.  

10. Eleição de um representante de cada Força Política e de um presidente de junta de freguesia para 

integrar a Comissão Municipal de Trânsito, conforme o disposto nas alíneas e) e f) do art.4º., do 

Regulamento Municipal de Trânsito.  

11. Eleição de um representante das juntas de freguesia para integrar a Comissão Municipal de 

Toponímia. 

12. Eleição de um representante de junta de freguesia para integrar a Comissão Municipal de Defesa 

da Floresta, conforme o disposto na alínea b) do nº 1, do art. 3.D, do D.L. 124/2006 de 28 de 

junho na redação dada pelo D.L. nº 17/2009, de 14 de janeiro.   

13. Eleição de um presidente de junta de freguesia para integrar a Comissão Municipal da Educação, 

conforme o disposto na alínea d) do art.5º. do Regimento do Conselho Municipal de Educação. 

14. Eleição de 5 (cinco) elementos da Assembleia Municipal de Sátão, para a Assembleia 

Intermunicipal da Associação de Municípios de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão de 

fins específicos. 

15. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

16. 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: Acácio Pinto, Paula Cardoso, 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, 



       
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
 

3 

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

José Luís Mendonça Vaz – Ferreira de Aves, 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. 

 

Presidente da Assembleia: Pergunta às Forças Políticas que compõem a Assembleia Municipal, quais os 

respetivos porta-voz na Assembleia Municipal. 

 

José Luís Vaz: Informa que o porta-voz do Grupo Municipal do PSD é ele próprio e que nas suas faltas 

será o Sr. Armando Cunha. 

 

Maria Elisabete Bárbara: Informa que a porta-voz do Grupo de Cidadãos Pela Nossa Terra é ela 

própria e nas suas faltas será o Sr. António José Carvalho. 

 

Luís Augusto Quental: Informa que o porta-voz da Força Política Avante Todos Pelo Sátão é ele 

próprio. 

 

I INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

II ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Discussão do Regimento da Assembleia Municipal de Sátão. 
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Presidente da Assembleia: Coloca o ponto um da Ordem de Trabalhos à discussão. Começa por referir 

que a Mesa da Assembleia entendeu que as atualizações à Lei não ferem o atual Regimento. Apenas se 

deve alterar a capa do mesmo. O conteúdo deve manter-se. 

 

Inscrições: Maria Elisabete Bárbara, José Luís Vaz, Luís Augusto Quental 

 

Maria Elisabete Bárbara: Propõe que no artigo 9.º, n.º 5, as reuniões da Assembleia Municipal possam 

decorrer em período pós-laboral e ao sábado de manhã, porque o horário que está estipulado veda a 

participação dos eleitores nas reuniões.  

 

José Luís Vaz: Concorda com a proposta da Mesa da Assembleia Municipal, mantendo-se o que está em 

vigor. O que foi referido pela Sr.ª Maria Elisabete Bárbara já consta do artigo 9.º n.º 5. 

 

Luís Augusto Quental: Salienta que tem dúvidas quanto ao Regimento apresentado. No artigo 3.º, n.º 3, 

é referida a alínea l) do n.º 1 e esta não existe. 

 

Presidente da Assembleia: Refere que terá sido um lapso a situação apontada pelo Sr. Luís Augusto 

Quental. Assim, propõe que se constitua um Grupo de Trabalho com um elemento de cada Força Política 

representada na Assembleia Municipal, para analisar o atual Regimento. 

 

José Luís Vaz: De acordo com a representatividade na Assembleia Municipal propõe que o Grupo de 

Trabalho seja representado em 4-2-1 (quatro elementos do Grupo Municipal do PSD, dois elementos do 

Grupo de Cidadãos Pela Nossa Terra e um elemento da Força Política Avante Todos Pelo Sátão). 

 

António José Carvalho: Em nome do Grupo de Cidadãos Pela Nossa Terra abdicam dessa função, 

porque não concordam com essa distribuição de elementos. 

 

José Luís Vaz: Retira a sua proposta e aceita a da Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal. 

 

Presidente da Assembleia: Coloca à votação a constituição de um Grupo de Trabalho constituído por 

um elemento de cada Força Política, a qual é aprovada por unanimidade, estando vinte e nove elementos 

presentes. 

O Grupo de Trabalho fica assim constituído: 
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José Luís Mendonça Vaz – Grupo Municipal do PSD 

Isabel Maria Carvalho de Sousa – Grupo de Cidadãos PNT 

Luís Augusto Mateus do Quental – Avante Todos pelo Sátão 

 

Presidente da Assembleia: Referiu que o novo Regimento da Assembleia Municipal deverá ser 

apresentado até à próxima reunião ordinária. Até essa data vigorará o atual.  

 

2. Discussão e votação da ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 24 de 

outubro de 2017. 

 

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

 

Inscrições: Luís Augusto Quental. 

 

Luís Augusto Quental: Salienta que no final do discurso da Sr.ª Presidente da Assembleia é utilizado 

um termo jurídico “a final” e que deve ser utlizado um advérbio “afinal”. 

 

Presidente da Assembleia: Refere que existe a palavra “afinal e expressão “ a final” e que no seu 

discurso pretendeu utilizar a expressão “a final”. Não havendo mais ninguém para intervir coloca a 

ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 24 de outubro de 2017 à votação, tendo sido 

aprovada com: 

Votos a favor: 29 (vinte e nove) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 29 (vinte e nove) deputados na sala, pelo que o documento foi aprovado por 

unanimidade. 

 

3. 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.  
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Antes da Ordem do Dia 

 

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

 

Inscrições: João Paulo Mendes. 

 

João Paulo Mendes: Começa por solicitar um esclarecimento ao Sr. Presidente da Câmara Municipal 

sobre a Terapeuta da Fala, que foi contratada pela Câmara Municipal num projeto em parceria com o 

Agrupamento de Escolas de Sátão. Numa reunião de pais do início do ano letivo foi dito que o trabalho 

da terapeuta iria começar no início do ano letivo mas, até esta data, ainda não houve qualquer tipo de 

trabalho a essa nível. Pergunta também qual é o procedimento a adotar se os membros da Assembleia 

Municipal necessitarem de consultar algum processo relativamente a algum assunto que queiram 

esclarecer na Assembleia Municipal. 

 

Presidente da Câmara: Responde ao Sr. João Paulo Mendes, informando que realmente foi dito nessa 

reunião que a Terapeuta da Fala iria iniciar este ano funções. E essa situação vai acontecer, bem como o 

início de funções de uma psicóloga. Explica que se trata de uma candidatura feita pela Câmara Municipal 

e pelo Agrupamento de Escolas de Sátão, através da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, que 

ainda não está finalizada.  

 

Presidente da Assembleia: Responde ao Sr. João Paulo Mendes que, no que se refere à consulta de 

algum assunto para ser analisado nas reuniões da Assembleia Municipal, os serviços da Câmara 

Municipal estarão disponíveis, bem como ela própria que está sempre ao dispor.  

 

João Paulo Mendes: Refere que o esclarecimento dado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal foi 

suficiente, pois existe uma candidatura que ainda não está concluída, daí o respetivo atraso de entrada em 

funcionamento dessa Terapeuta de Fala. Mas, o que não devia ter acontecido é nessa reunião ter sido 

afirmado que a Terapeuta iria iniciar o seu trabalho este ano. Isto, porque houve pais que ao acreditarem 

nessa informação, que foi dada numa altura extremamente oportuna, acabaram por cancelar alguns 

contratos que tinham com terapeutas da fala particulares e agora ficaram sem nenhuma terapeuta da fala. 

Uma vez que o prazo previsto para o início da atividade não está ainda definido, os pais vão ter de 

recorrer novamente a esses contratos com os terapeutas da fala, que estavam a prestar serviço às crianças. 

Esta situação não deveria ter acontecido. 
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Presidente da Câmara: Diz que será iniciado ainda este ano civil, esperando que essa situação se 

verifique na realidade.  

 

III ORDEM DO DIA 

 

4. Eleição dos Representantes Municipais à Assembleia Intermunicipal da Comunidade 

Intermunicipal Viseu Dão Lafões. 

 

Presidente da Assembleia: Coloca o Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos à discussão. Informa ainda 

que esta eleição será feita pelo método de Hondt e através de escrutínio secreto, não participando os Srs. 

Presidentes de Junta de Freguesia nesta votação. Assim, propõe aos representantes das bancadas que 

apresentem uma lista única, constituída com dois nomes do PSD e dois do PNT, com um suplente cada, 

que será denominada Lista A, se assim o entenderem.  

 

José Luís Vaz: Começa por intervir abordando o ponto um da Ordem de Trabalhos, em que propôs 4-2-

1, porque em política o povo votou e deu a representatividade que se verifica nesta Assembleia 

Municipal, em que com certeza não se pode aceitar que um grupo que tem dezoito elementos tenha a 

mesma representatividade que um outro grupo que tem apenas um elemento, ou até mesmo do PNT que 

tem onze elementos. Questiona o Sr. Ex-deputado da Assembleia da República Sr. Acácio Pinto, 

presente na sala, se na Assembleia da República a representatividade dos grupos tem a ver com o 

resultado das eleições. Os números que apresentou salvaguardavam que o PSD tivesse a maioria. Mas, 

aceitou a proposta da Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal. Salienta que está na Assembleia 

Municipal para defender os interesses do Concelho, da bancada do PSD e da Câmara Municipal. De 

seguida, na discussão do Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos, aceita a proposta da Sr.ª Presidente da 

Assembleia Municipal para a formação de uma lista única e indica os Srs. Sérgio de Almeida Ferreira e 

Hélder José de Jesus Vaz e a suplente Ana Cristina Conde Gonçalves. 

 

Maria Elisabete Bárbara: Aceita a proposta da Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal para a 

formação de uma lista única e indica os Srs. António Carlos Rodrigues e João Luís Cid Correia de 

Carvalho e o suplente José Carlos Moreira da Costa. 
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Presidente da Assembleia: Na eleição dos Representantes Municipais para integrarem a Assembleia 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões foi eleita a Lista A com a seguinte 

votação:  

Votos a favor: 20 (vinte) 

Votos brancos: 0 (zero) 

Votos nulos: 0 (zero) 

Neste seguimento, foram eleitos como Representantes Municipais para integrarem a Assembleia 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões os senhores: 

Sérgio de Almeida Ferreira 

Hélder José de Jesus Vaz 

António Carlos Rodrigues 

João Luís Cid Correia de Carvalho 

Suplentes: 

Ana Cristina Conde Gonçalves 

José Carlos Moreira da Costa 

 

Estavam presentes 20 (vinte) deputados na sala. 

Pelo que o documento foi aprovado. 

 

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 

 

5. Designação de 4 (quatro) cidadãos eleitores, para integrarem a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Sátão, triénio 2017/2020. 

 

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

eleição será feita através de escrutínio secreto. Assim, solicita aos representantes das bancadas que 

apresentem os nomes. 

 

José Luís Vaz: Apresenta os nomes dos seguintes cidadãos eleitores: Luís Carlos Figueiredo Sousa, Rute 

Vanessa Ferreira Almeida, Ana Filipa de Menezes Figueiredo Monteiro Paiva, Conceição Santos. 
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Presidente da Assembleia: Como não foi apresentada mais nenhuma lista, a apresentada pelo Sr. José 

Luís Vaz será a Lista A. Na designação de 4 (quatro) cidadãos eleitores, para integrarem a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Sátão, triénio 2017/2020, foi eleita a Lista A com a seguinte votação:  

Votos a favor: 17 (dezassete) 

Votos brancos: 12 (doze) 

Votos nulos: 0 (zero) 

Neste seguimento, para integrarem a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sátão, triénio 

2017/2020, foram designados os senhores: 

Luís Carlos Figueiredo Sousa 

Rute Vanessa Ferreira Almeida 

Ana Filipa de Menezes Figueiredo Monteiro Paiva 

Conceição Santos 

 

Estavam presentes 29 (vinte e nove) deputados na sala. 

Pelo que o documento foi aprovado. 

 

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 

 

6. Eleição de presidentes de junta de freguesia, em número a fixar pela assembleia municipal, 

para integrar o Conselho Municipal de Segurança e eleição de oito cidadãos de reconhecido 

mérito e idoneidade ligados ao meio eclesiástico, à educação, ao desporto, ao associativismo e 

às Forças Políticas representadas na Assembleia Municipal. 

 

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto seis da Ordem de Trabalhos à discussão. Informa que esta 

eleição também será feita pelo método de Hondt e através de escrutínio secreto. Assim, propõe, nos 

mesmos termos da eleição anterior, aos representantes das bancadas que apresentem os nomes (quatro do 

PSD e quatro do PNT), para se fazer uma lista única, denominada Lista A. Propõe também que sejam 

eleitos três presidentes de junta de freguesia (dois do PSD e um do PNT). 

 

José Luís Vaz: Aceita a proposta da Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal para a formação de uma 

lista única, Lista A, bem como o número de presidentes de junta de freguesia. Assim, indica os Srs.: Luís 

Fernando Dias Figueiredo – Presidente da Junta de Freguesia de Águas Boas e Forles, António Gomes de 
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Sousa – Presidente da Junta de Freguesia de Avelal, Armando José Ribeiro da Cunha, Padre Eurico José 

Pereira Teixeira de Sousa, Maria do Carmo Gonçalves Loureiro e Albano Soares Aguiar. 

 

Maria Elisabete Bárbara: Aceita a proposta da Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal para a 

formação de uma lista única, Lista A, bem como o número de presidentes de junta de freguesia. Assim, 

indica os Srs.: Olindo de Albuquerque Pimentel – Presidente da Junta de Freguesia de Romãs, Decermilo 

e Vila Longa, João Paulo Figueiredo Mendes, Luís Augusto Mateus do Quental, Jorge Filipe Gomes 

Magalhães e Lisa de Almeida Marques. 

 

Presidente da Assembleia: Na eleição dos três presidentes de junta de freguesia, para integrar o 

Conselho Municipal de Segurança e eleição de oito cidadãos de reconhecido mérito e idoneidade ligados 

ao meio eclesiástico, à educação, ao desporto, ao associativismo e às Forças Políticas representadas na 

Assembleia Municipal, foi eleita a lista A com a seguinte votação: 

Votos a favor: 28 (vinte e oito) 

Votos brancos: 1 (um) 

Votos nulos: 0 (zero) 

Neste seguimento, foram eleitos os senhores: 

Luís Fernando Dias Figueiredo – Presidente da Junta de Freguesia de Águas Boas e Forles 

António Gomes de Sousa – Presidente da Junta de Freguesia de Avelal 

Olindo de Albuquerque Pimentel – Presidente da Junta de Freguesia de Romãs, Decermilo e Vila Longa 

Armando José Ribeiro da Cunha 

Padre Eurico José Pereira Teixeira de Sousa 

Maria do Carmo Gonçalves Loureiro 

Albano Soares Aguiar 

João Paulo Figueiredo Mendes 

Luís Augusto Mateus do Quental 

Jorge Filipe Gomes Magalhães 

Lisa de Almeida Marques 

Estavam presentes 29 (vinte e nove) deputados na sala. 

Pelo que o documento foi aprovado. 

 

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 
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7. Eleição de um representante das juntas de freguesia para integrar a Comissão Municipal de 

Proteção Civil, de acordo com a alínea i), do artigo 41.º, da Lei n.º 27/2006, de 03 de junho 

alterada pela Lei n.º 80/2015, de 03 de agosto. 

  

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto sete da Ordem de Trabalhos à discussão. Informa que esta 

eleição será feita através de escrutínio secreto. Assim, solicita aos representantes das bancadas que 

apresentem os nomes. 

 

José Luís Vaz: Indica o Sr. Hélder Alexandre Almeida Batista, Presidente da Junta de Freguesia de Rio 

de Moinhos. 

 

Maria Elisabete Bárbara: Indicavam o Sr. António José Filipe Carvalho, Presidente da Junta de 

Freguesia de Sátão, mas abdicam dessa representação. 

 

Presidente da Assembleia: Como não foi apresentada mais nenhuma lista, a apresentada pelo Sr. José 

Luís Vaz será a Lista A. Na eleição de um representante das juntas de freguesia para integrar a Comissão 

Municipal de Proteção Civil, de acordo com a alínea i), do artigo 41.º, da Lei n.º 27/2006, de 03 de junho 

alterada pela Lei n.º 80/2015, de 03 de agosto, foi eleita a lista A com a seguinte votação: 

Votos a favor: 25 (vinte e cinco) 

Votos brancos: 4 (quatro) 

Votos nulos: 0 (zero) 

Neste seguimento, foi eleito para representante das juntas de freguesia para integrar a Comissão 

Municipal de Proteção Civil o senhor: 

Hélder Alexandre Almeida Batista, Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos. 

Estavam presentes 29 (vinte e nove) deputados na sala. 

Pelo que o documento foi aprovado. 

 

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 

 

8. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia (e seu substituto, também Presidente de 

Junta) para fazer parte dos Congressos da Associação Nacional dos Munícipes Portugueses. 
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Presidente da Assembleia: Coloca o ponto oito da Ordem de Trabalhos à discussão. Informa que esta 

eleição será feita através de escrutínio secreto. Assim, solicita aos representantes das bancadas que 

apresentem os nomes. 

 

José Luís Vaz: Indica o Sr. Paulo Jorge Correia Almeida, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Miguel de Vila Boa e como seu substituto Sr. Hélder Alexandre Almeida Batista, Presidente da Junta de 

Freguesia de Rio de Moinhos. 

 

Maria Elisabete Bárbara: Indicavam o Sr. Olindo de Albuquerque Pimentel, Presidente da Junta de 

Freguesia de Romãs, Decermilo e Vila Longa e como seu substituto Sr. António José Filipe Carvalho, 

Presidente da Junta de Freguesia de Sátão, mas abdicam dessa representação. 

 

Presidente da Assembleia: Como não foi apresentada mais nenhuma lista, a apresentada pelo Sr. José 

Luís Vaz será a Lista A. Na eleição de um Presidente de Junta de Freguesia (e seu substituto, também 

Presidente de Junta) para fazer parte dos Congressos da Associação Nacional dos Munícipes Portugueses, 

foi eleita a lista A com a seguinte votação: 

Votos a favor: 24 (vinte e quatro) 

Votos brancos: 4 (quatro) 

Votos nulos: 1 (um) 

Neste seguimento, para fazer parte dos Congressos das Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses, foi eleito o senhor: 

Paulo Jorge Correia Almeida, Presidente da Junta de Freguesia de São Miguel de Vila Boa. 

Substituto: 

Hélder Alexandre Almeida Batista, Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos. 

Estavam presentes 29 (vinte e nove) deputados na sala. 

Pelo que o documento foi aprovado. 

 

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 

 

9. Eleição de um representante para integrar o Conselho da Comunidade do Agrupamento de 

Centros de Saúde de Dão Lafões.  
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Presidente da Assembleia: Coloca o ponto nove da Ordem de Trabalhos à discussão. Informa que esta 

eleição será feita através de escrutínio secreto. Assim, solicita aos representantes das bancadas que 

apresentem os nomes. 

 

Maria Elisabete Bárbara: Indica o nome do Sr. Joaquim José Cruz Afonso Albuquerque. 

 

José Luís Vaz: Indica o nome da Sr.ª Ana Cristina Conde Gonçalves. 

 

Presidente da Assembleia: Referiu que o nome apresentado pela Sr.ª Maria Elisabete Bárbara, será a 

Lista A e o nome apresentado pelo Sr. José Luís Vaz será a Lista B. Na eleição de um representante para 

integrar o Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde de Dão Lafões, foi eleita a 

lista B com a seguinte votação:  

Votos na Lista A: 11 (onze) 

Votos na Lista B: 17 (dezassete) 

Votos brancos: 1 (um) 

Votos nulos: 0 (zero) 

Neste seguimento, foi eleita para integrar o Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de 

Saúde de Dão Lafões, a senhora: 

Ana Cristina Conde Gonçalves 

 

Estavam presentes 29 (vinte e nove) deputados na sala. 

Pelo que o documento foi aprovado. 

 

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 

 

Presidente da Assembleia: Com a concordância da Assembleia Municipal, concede um intervalo de 

cinco minutos. 

 

INTERVALO 
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Presidente da Assembleia: Após verificar a existência de quórum, dá seguimento à reunião da 

Assembleia Municipal. 

 

Vereadores da Câmara Municipal presentes: Acácio Pinto, Paula Cardoso, 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, 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, 

José Luís Mendonça Vaz – Ferreira de Aves, 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. 

 

10. Eleição de um representante de cada Força Política e de um presidente de junta de freguesia 

para integrar a Comissão Municipal de Trânsito, conforme o disposto nas alíneas e) e f) do 

art.4º., do Regulamento Municipal de Trânsito.  

 

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto dez da Ordem de Trabalhos à discussão. Explica que na 

Comissão Municipal de Trânsito haverá um representante de cada partido político eleito por esta 

Assembleia; haverá também um Presidente de Junta de Freguesia e sempre que se discutam assuntos 

relacionados com uma freguesia em específico, o respetivo Presidente de Junta terá também assento na 

Comissão. Esclarece que, na anterior Comissão Municipal, não se elegeu um Presidente de Junta de 

Freguesia específico, foi decidido que consoante os assuntos a tratar na Comissão, eram convocados os 

Presidente de Junta das freguesias às quais esses assuntos diziam respeito. Propõe que se mantenha este 

método e coloca a proposta à discussão. Assim, solicita aos representantes das bancadas que apresentem 
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os nomes, para se fazer uma lista única, denominada Lista A, se assim o entenderem. Informa que esta 

eleição será feita através de escrutínio secreto. 

 

José Luís Vaz: Concorda com a proposta da Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal que seja 

convocado o presidente de junta de freguesia de acordo com os assuntos da Comissão Municipal de 

Trânsito, ou seja, sempre que se discuta assuntos relacionados com uma freguesia em específico, o 

respetivo Presidente de Junta terá também assento na Comissão. Concorda igualmente com uma lista 

única, denominada Lista A. De seguida, como representante do PSD na Comissão Municipal de Trânsito 

indica o nome do Sr. Eliseu Gomes Pimentel. 

 

Maria Elisabete Bárbara: Concorda com a proposta da Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal que 

seja convocado o presidente de junta de freguesia de acordo com os assuntos da Comissão Municipal de 

Trânsito, ou seja, sempre que se discutam assuntos relacionados com uma freguesia em específico, o 

respetivo Presidente de Junta terá também assento na Comissão. Concorda igualmente com uma lista 

única, denominada Lista A. De seguida, como representante do PNT na Comissão Municipal de Trânsito 

indica o nome do Sr. António Carlos Rodrigues. 

 

Luís Augusto Quental: Concorda com a proposta da Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal que seja 

convocado o presidente de junta de freguesia de acordo com os assuntos da Comissão Municipal de 

Trânsito, ou seja, sempre que se discutam assuntos relacionados com uma freguesia em específico, o 

respetivo Presidente de Junta terá também assento na Comissão. Concorda igualmente com uma lista 

única, denominada Lista A. De seguida, como representante do Avante Todos Pelo Sátão na Comissão 

Municipal de Trânsito indica o seu próprio nome Luís Augusto Mateus do Quental. 

 

Presidente da Assembleia: Na eleição de um representante de cada Força Política para integrar a 

Comissão Municipal de Trânsito, conforme o disposto na alínea f) do art.4º., do Regulamento Municipal 

de Trânsito foi eleita a lista A com a seguinte votação:  

Votos a favor: 29 (vinte e nove) 

Votos brancos: 0 (zero) 

Votos nulos: 0 (zero) 

Neste seguimento, foram eleitos como Representantes de cada Força Política para integrar a Comissão 

Municipal de Trânsito, conforme o disposto na alínea f) do art.4º., do Regulamento Municipal de 

Trânsito, os seguintes senhores: 
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Eliseu Gomes Pimentel – PSD  

António Carlos Rodrigues – PNT  

Luís Augusto Mateus Quental – Avante Todos pelo Sátão 

Estavam presentes 29 (vinte e nove) deputados na sala. 

Pelo que o documento foi aprovado. 

 

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 

 

11. Eleição de um representante das juntas de freguesia para integrar a Comissão Municipal de 

Toponímia. 

 

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

 

Presidente da Assembleia: no âmbito do Ponto anterior, explica que na Comissão Municipal de 

Toponímia sempre que se discutam assuntos relacionados com uma freguesia em específico, o respetivo 

Presidente de Junta terá também assento na Comissão. Esclarece que, na anterior Comissão Municipal, 

não se elegeu um Presidente de Junta de Freguesia específico, foi decidido que consoante os assuntos a 

tratar na Comissão, eram convocados os Presidente de Junta das freguesias às quais esses assuntos 

diziam respeito. Propõe que se mantenha este método e coloca a proposta à discussão. 

 

José Luís Vaz: Concorda com a proposta da Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal que seja 

convocado o presidente de junta de freguesia de acordo com os assuntos da Comissão Municipal de 

Toponímia, ou seja, sempre que se discutam assuntos relacionados com uma freguesia em específico, o 

respetivo Presidente de Junta terá também assento na Comissão. No entanto, diz que nas oito freguesias 

rurais, realmente diz respeito aos seus presidentes de junta de freguesia opinar algo que tenha a ver com 

a toponímia; no que respeita à vila de Sátão, deve estar representado na toponímia pessoas que tenham 

tido qualquer influência no concelho de Sátão. Ou seja, têm de confiar que o Sr. Presidente de Junta de 

Freguesia de Sátão saberá – se houver uma proposta em dar um nome a uma praça, a uma rotunda, a 

uma avenida, de uma pessoa que não seja originária da vila de Sátão, mas sim de uma outra freguesia do 

concelho – ter essa sensibilidade. Como confia no bom senso do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de 

Sátão, volta a frisar que aceita a proposta apresentada pela Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal.  
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António José Carvalho: Elucida o representante do Grupo Municipal do PSD, José Luís Vaz, dizendo-

lhe que porventura lhe escapou, por lapso, o aspeto legal. Primeiro esclarece que a toponímia do Sátão 

não diz respeito apenas à vila mas também às restantes aldeias. Diz ainda que ao abrigo da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro, a responsabilidade da toponímia não é de nenhuma freguesia, mas sim da Câmara 

Municipal. Todas as juntas de freguesia podem e devem dar um parecer, se para tal forem solicitadas, 

mas não tem qualquer poder vinculativo, pois compete à Câmara Municipal a responsabilidade 

toponímica do concelho.  

 

José Luís Vaz: Refere que conhece a Lei e sabe que a responsabilidade é da Câmara Municipal e que 

esta tem dado essa delegação de competências às juntas de freguesia. Mas não é isso que está em causa. 

Refere que esta Comissão apenas opina e era essa opinião do Presidente da Junta de Freguesia de Sátão 

que pretendia, ou seja, que quando houvesse uma proposta de uma pessoa de outra freguesia para a 

toponímia da vila de Sátão, o Presidente da Junta de Freguesia de Sátão não fosse contra.  

 

Maria Elisabete Bárbara: Concorda com a proposta da Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal que 

seja convocado o presidente de junta de freguesia de acordo com os assuntos da Comissão Municipal de 

Toponímia, ou seja, sempre que se discutam assuntos relacionados com uma freguesia em específico, o 

respetivo Presidente de Junta terá também assento na Comissão. 

 

12. Eleição de um representante de junta de freguesia para integrar a Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta, conforme o disposto na alínea b) do nº 1, do art. 3.D, do D.L. 124/2006 

de 28 de junho na redação dada pelo D.L. nº 17/2009, de 14 de janeiro.   

 

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto doze da Ordem de Trabalhos à discussão. Informa que esta 

eleição será feita através de escrutínio secreto. Assim, solicita aos representantes das bancadas que 

apresentem os nomes. 

 

José Luís Vaz: Indica o nome do Sr. Agostinho Machado Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia 

de Mioma.  

 

Maria Elisabete Bárbara: Pergunta qual é o critério que separa esta eleição das outras duas dos dois 

pontos anteriores. Questiona porque é que nesta eleição não é o representante de cada junta de freguesia 

de acordo os assuntos tratados, como se fez nos outros dos pontos da Ordem de Trabalhos. A redação do 
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Ponto da Ordem de Trabalhos é idêntica. 

 

Presidente da Assembleia: Esclarece que a Mesa da Assembleia entendeu que tanto na Toponímia, 

como no Trânsito o presidente da junta de freguesia específico é o que entende melhor os problemas da 

sua própria freguesia, por isso é sempre convocado, quando o assunto a tratar lhe diz respeito, No caso 

Floresta, esta é de todo o concelho, é mais abrangente em termos gerais e diz respeito a um todo.  

 

Maria Elisabete Bárbara: Refere que há diferentes entendimentos com a mesa redação. Diz que o 

Grupo do Cidadãos do PNT não apresenta ninguém. 

 

Presidente da Assembleia: Como não foi apresentada mais nenhuma lista, a apresentada pelo Sr. José 

Luís Vaz será a Lista A. Na eleição de um representante de junta de freguesia para integrar a Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta, conforme o disposto na alínea b) do nº 1, do art. 3.D, do D.L. 

124/2006 de 28 de junho na redação dada pelo D.L. nº 17/2009, de 14 de janeiro, foi eleita a lista A com 

a seguinte votação:  

Votos a favor: 20 (vinte) 

Votos brancos: 6 (seis) 

Votos nulos: 2 (dois) 

Neste seguimento, para integrar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta, foi eleito o senhor: 

Agostinho Machado Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Mioma. 

Estavam presentes 28 (vinte e oito) deputados na sala. 

Pelo que o documento foi aprovado. 

 

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 

 

13. Eleição de um presidente de junta de freguesia para integrar a Comissão Municipal da 

Educação, conforme o disposto na alínea d) do art.5º. do Regimento do Conselho Municipal 

de Educação. 

 

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto treze da Ordem de Trabalhos à discussão. Informa que esta 

eleição será feita através de escrutínio secreto. Assim, solicita aos representantes das bancadas que 

apresentem os nomes. 
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Maria Elisabete Bárbara: Indica o nome do Sr. António José Flipe Carvalho, Presidente da Junta de 

Freguesia de Sátão. 

 

José Luís Vaz: Indica o nome do Sr. João Pedro Lopes de Almeida Loureiro Salvador, Presidente da 

Junta de Freguesia de Silvã de Cima. 

 

Maria Elisabete Bárbara: Face à apresentação de uma outra lista, abdicam da proposta apresentada. 

 

Presidente da Assembleia: Como não foi apresentada mais nenhuma lista, a apresentada pelo Sr. José 

Luís Vaz será a Lista A. Na eleição de um presidente de junta de freguesia para integrar a Comissão 

Municipal da Educação, conforme o disposto na alínea d) do art.5º. do Regimento do Conselho 

Municipal de Educação, foi eleita a lista A com a seguinte votação:  

Votos a favor: 19 (dezanove) 

Votos brancos: 6 (seis) 

Votos nulos: 4 (quatro) 

Neste seguimento, para integrar a Comissão Municipal de Educação, foi eleito o senhor: 

João Pedro Lopes de Almeida Loureiro Salvador, Presidente da Junta de Freguesia de Silvã de Cima. 

Estavam presentes 29 (vinte e nove) deputados na sala. 

Pelo que o documento foi aprovado. 

 

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 

 

14. Eleição de 5 (cinco) elementos da Assembleia Municipal de Sátão, para a Assembleia 

Intermunicipal da Associação de Municípios de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e 

Sátão de fins específicos. 

 

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto catorze da Ordem de Trabalhos à discussão. Informa que 

esta eleição será feita pelo método de Hondt e através de escrutínio secreto. Assim, propõe aos 

representantes das bancadas que apresentem os nomes (três do PSD e dois do PNT), para se fazer uma 

lista única, denominada Lista A. 
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José Luís Vaz: Aceita a proposta da Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal, indicando o Grupo 

Municipal do PSD três nomes e o Grupo do PNT dois nomes. 

 

Maria Elisabete Bárbara: Refere que abdicam da apresentação de elementos tendo em conta a falta 

de democraticidade.  

 

José Luís Vaz: Salienta que não vinham preparados para esta situação e sim para a democraticidade. 

Solicita um minuto para dialogar com a sua bancada. 

 

Presidente da Assembleia: Concede o minuto solicitado.  

 

José Luís Vaz: Indica os senhores: Carla Maria dos Anjos Almeida, Arlindo Jorge Sousa Ferreira, José 

Luís Correia de Almeida, Armando José Ribeiro da Cunha, Sérgio Almeida Ferreira. 

 

Presidente da Assembleia: Como não foi apresentada mais nenhuma lista, a apresentada pelo Sr. José 

Luís Vaz será a Lista A. Na eleição de 5 (cinco) elementos da Assembleia Municipal de Sátão, para a 

Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão 

de fins específicos, foi eleita a Lista A com a seguinte votação:  

Votos a favor: 17 (dezassete) 

Votos brancos: 9 (nove) 

Votos nulos: 3 (três) 

Neste seguimento, para integrar a Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios de Aguiar da 

Beira, Penalva do Castelo e Sátão de fins específicos, foram eleitos os senhores: 

Carla Maria dos Anjos Almeida 

Arlindo Jorge Sousa Ferreira 

José Luís Correia de Almeida 

Armando José Ribeiro da Cunha 

Sérgio Almeida Ferreira 

Estavam presentes 29 (vinte e nove) deputados na sala. 

Pelo que o documento foi aprovado. 

 

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 

A minuta foi lida, votada e aprovada com dez votos contra e dezanove a favor. 
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António José Carvalho: Deixa à consideração da Mesa da Assembleia uma situação dúbia que é o 

facto do Grupo Municipal do PSD ter indicado o Sr. José Luís Correia de Almeida, que ainda não 

tomou posse na Assembleia Municipal de Sátão, portanto esta situação é ilegal. 

 

José Luís Vaz: O nome do Sr. José Luís Correia de Almeida foi indicado, porque pensavam que 

realmente hoje viria tomar posse e não se apercebeu da sua falta. Poderá realmente haver uma falha. 

Solicita à Mesa da Assembleia Municipal que decida se retira ou não este ponto da Ordem de 

Trabalhos. 

 

Presidente da Câmara: Salienta a urgência desta eleição para que a Assembleia Intermunicipal da 

Associação de Municípios de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão de fins específicos, possa 

funcionar em pleno. 

 

Sérgio Ferreira: Salienta que esta eleição foi feita pelo método de Hondt. Diz que há quatro eleitos e 

um por eleger. Deixa isso à consideração da Mesa da Assembleia. 

 

Presidente da Assembleia: Tendo em conta que a informação do Sr. Presidente da Câmara Municipal 

quanto à urgência desta votação para que Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios de 

Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão de fins específicos, possa funcionar em pleno, anula a 

anterior votação e solicita que seja alterado o nome do Sr. José Luís Correia de Almeida, se a 

Assembleia Municipal assim o entender.  

 

António José Carvalho: Aceita que seja realizada nova eleição com um novo elemento, se assim o 

entenderem. 

 

José Luís Vaz: Para substituir o nome do Sr. José Luís Correia de Almeida indica o Sr. Paulo Jorge 

Correia Almeida. 

 

Presidente da Assembleia: Como não foi apresentada mais nenhuma lista, a apresentada pelo Sr. José 

Luís Vaz será a Lista A. Na eleição de 5 (cinco) elementos da Assembleia Municipal de Sátão, para a 

Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão 

de fins específicos, foi eleita a Lista A com a seguinte votação:  



       
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
 

22 

Votos a favor: 20 (vinte) 

Votos brancos: 8 (oito) 

Votos nulos: 1 (um) 

Neste seguimento, para integrar a Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios de Aguiar da 

Beira, Penalva do Castelo e Sátão de fins específicos, foram eleitos os senhores: 

Carla Maria dos Anjos Almeida 

Arlindo Jorge Sousa Ferreira 

Paulo Jorge Correia Almeida 

Armando José Ribeiro da Cunha 

Sérgio Almeida Ferreira 

Estavam presentes 29 (vinte e nove) deputados na sala. 

Pelo que o documento foi aprovado. 

 

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 

 

15. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

 

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

 

Presidente da Câmara: Faz uma explicação do documento da Situação Financeira do Município 

enviada aos membros da Assembleia Municipal.  

 

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

 

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

 

Inscrições: José Carlos Moreira, António José Carvalho, Sérgio Ferreira, José Luís Vaz, Armando 

Cunha, António Carlos Rodrigues, Luís Augusto Quental, 

 

José Carlos Moreira: Questiona o Sr. Presidente da Câmara Municipal pelo facto de em pré-campanha 

eleitoral se iniciarem muitas obras, e neste momento verifica-se que as obras na Quinta das Vigárias se 
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encontraram estagnadas, salientando que apesar de terminados os arranjos paisagísticos, falta a 

colocação de asfalto.  

 

António José Carvalho: Relembra que apesar de as obras no campo de futebol Premoreira estarem 

praticamente terminadas, e quase a ser inaugurado, o contrato por ajuste direto foi celebrado em 

setembro, e as obras ainda não se encontram terminadas.   

Realça que pelo facto da época ser iniciada em maio, ou seja, que um terço do campeonato já decorreu, 

foi um transtorno para os pais, jogadores e treinadores não realizarem os jogos enquanto visitados. 

Questiona o Sr. Presidente da Câmara Municipal se está para breve a finalização das obras. Expressa a 

sua opinião pessoal, pelo facto de na ordem de trabalhos da Reunião da Assembleia Municipal, fazer 

parte a eleição de representantes municipais para os vários conselhos municipais, à exceção dos que 

requeriam a utilização do método de Hondt e não foi eleito nenhum outro elemento sem que fosse do 

Grupo Municipal do PSD. Não afirma que tenha sido ilegal. Contudo, não concorda que em termos de 

representatividade seja o mais correto, seguindo-se um caminho diferente que o de há quatro anos atrás.  

 

Sérgio Ferreira: Advertiu para o tema da água no concelho de Sátão. Neste momento, crê que o 

Concelho já se encontra a ser abastecido pelo meio natural, mas concelhos vizinhos gastam pequenas 

fortunas para proporcionarem aos seus munícipes a utilização deste bem essencial. Alerta o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal que faça sempre os possíveis, junto da Comunidade Intermunicipal 

Viseu Dão Lafões, e da Empresa Intermunicipal Águas de Viseu, para pressionar o Governo e o Sr. 

Ministro do Ambiente na sensibilização deste tema, e para cenários de maiores dificuldades no próximo 

ano caso não chova.  

 

José Luís Vaz: Aborda o tema de água, e subscreve o que foi dito pelo Sr. Sérgio Ferreira. Felicita a 

Câmara Municipal de Sátão e o Sr. Presidente da Câmara Municipal, na altura ainda Vereador do 

Pelouro das Águas, pela forma como no primeiro período de seca dotaram as aldeias abastecidas pelo 

Rio Vouga com camiões cisterna e assim evitar a falta de água aos munícipes. Confirma que já existe 

alguma água e que as freguesias abastecidas pelo Rio Vouga e pela Ribeira das Marras, não terão 

problemas de água. A mesma situação não se verifica nas freguesias a norte do Concelho. A Freguesia 

de Águas Boas e Forles e Freguesia de Ferreira de Aves, estão a ser abastecidas por furos artesianos, que 

poderão esgotar-se a qualquer momento, vindo estas freguesias a sofrer deste problema. Questiona o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal se tem a mesma disponibilidade de abastecer com água as aldeias da 

Freguesia de Águas Boas e Forles e Ferreira de Aves. Sugere que conforme a previsão meteorológica 
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que se aponta, pois não existe previsão de chuva, se deveria fazer um racionamento da água nessas 

localidades. Reconhece e reforça novamente o esforço da Câmara Municipal de Sátão no primeiro 

período de seca, com o abastecimento de água à população com camiões cisterna. Comunica a 

importância da construção da Barragem da Maeira, uma infraestrutura realizada em conjunto com outros 

Municípios, mas fundamental para todos os Concelhos.  

 

Armando Cunha: Partilha a alegria e satisfação por ter sido eleito, e por pertencer aos 37 eleitos e que 

tomaram posse na Assembleia Municipal e às 130 pessoas eleitas do Concelho. Em primeiro lugar, 

relativamente à CPCJ, confirma que foi proposto um professor, uma psicóloga, uma educadora social e 

um funcionário do Tribunal, valorizando a opinião do deputado Luís Quental. Em segundo lugar, 

assume que a posição da Assembleia Municipal será de fiscalização e acompanhamento do trabalho e 

atividade da Câmara Municipal, mas também exige muita responsabilidade. O que se assistiu, foi o 

reconhecimento de um erro e a sua ultrapassagem nesta Assembleia. Reconhece o trabalho realizado 

pelo Executivo Camarário anterior, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Alexandre Vaz, 

assim como, pelo esforço realizado para que o Tribunal de Sátão não fechasse, acabando por ser bem-

sucedido. Enaltece que se deve pressionar o Governo e ajudar a Câmara Municipal para que se consiga 

resolver o problema da estrada de Sátão com ligação a Viseu nomeadamente na limpeza das bermas, 

valetas e na reposição de alcatrão. Agradece a tomada de posição da Câmara Municipal na questão já tão 

discutida da água, pois estamos perante um período muito complexo para o País e até para a Península 

Ibérica. Solicita que a Câmara Municipal de Sátão continue a trabalhar, com uma atenção ainda mais 

redobrada nas obras feitas pelas IPSS, que neste momento já têm um peso muito significativo em termos 

de postos de trabalho no Concelho. É importante a limpeza dos espaços verdes, bermas e valetas junto às 

habitações e povoações, bom como melhorar os seus acessos. Valorizou a participação de alguns 

Satenses no evento Web Summit 2018.  

 

António Carlos Rodrigues: Clarifica que mais importante que errar é corrigir os erros, e 

democraticamente foi corrigido um erro. Questiona o Sr. Presidente da Câmara Municipal, em que em 

finais de Março foi publicado no Facebook da Câmara Municipal a informação que seria colocada uma 

antena de comunicação na localidade de Pedrosas até ao final do verão. Estão no final do ano e a mesma 

ainda não encontra disponível, querendo saber quando é que será colocada. Reforça a sua opinião, já 

debatida no mandato anterior, sobre a urgência em alargar a estrada de Muxós, no Largo da Cruz da 

Portela até ao Intermarché. Com obras a decorrer na Sala 2 do Jardim de Infância de Sátão, há mais de 

um ano, onde a mesma se encontra fechada, apenas casualmente tem utilidade para sessões de Terapia 
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da Fala, partilha da opinião, juntamente com outros pais, de que a entrada no Jardim de Infância de 

Sátão deveria ser coberta, sendo esta obra muito mais importante que a construção de passeios com 

outro grau de urgência. Questiona o Sr. Presidente da Câmara Municipal se já está prevista data para a 

realização da Feira do Míscaro.  

 

 

Luís Augusto Quental: Realça que é a sua primeira vez como deputado na Assembleia Municipal de 

Sátão, cometeu alguns erros, suscetíveis de reparo. Proclama que alguém um dia afirmou que a política é 

o exercício da mentira, mas hoje, fica com dúvidas, acredita que o exercício em democracia se chama de 

maioria. A sua tomada de posição será sempre defender o povo. De seguida diz ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, que gostaria que fosse tema de debate na próxima Reunião de Assembleia, o 

ordenamento florestal. Refere que o Sátão está numa área muito densa de floresta e após os trágicos 

incêndios ocorridos, deve-se dar a devida importância a esta temática. Refere por último que nunca se 

sentiu tão sozinho na Assembleia Municipal.  

 

Presidente da Câmara: Em resposta à questão do Sr. José Carlos Moreira, diz que existem alguns 

problemas em entradas na Quinta das Vigárias, contudo a previsão para o final da obra será ainda no 

mês de novembro. A pavimentação é da responsabilidade da Câmara e estará para breve. Em resposta ao 

Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sátão, refere que teve a informação junto do Presidente da 

Associação Desportiva de Sátão, que a partir de segunda-feira, não serão necessários os recursos 

disponibilizados para garantir o transporte dos jogadores. Esclarece que a primeira equipa de trabalho 

presente na requalificação do Estádio não teve o melhor comportamento, havendo necessidade de 

substituição da equipa. Tem conhecimento do transtorno que foi causado aos jogadores, mas, apesar de 

tudo, houve entendimento junto das outras equipas para que depois os jogos sejam realizados no Estádio 

da Premoreira. Em reposta ao Sr. Sérgio Ferreira, confirma que de facto existe um grande problema 

relativo à água. A Câmara minimizou o problema, com a abertura de furos, com a ajuda dos Bombeiros 

Voluntários de Sátão, que disponibilizaram um auto tanque de trinta e sete mil litros e um tanque com 

oito mil litros de água, com o facto de não haver incêndios no concelho, com a colaboração da Câmara 

Municipal de Oliveira de Frades e com a colaboração da Câmara Municipal de Tondela. O problema 

ainda não encontra resolvido, mas a situação encontra-se normalizada. As Águas de Viseu são um 

projeto a longo prazo, assim como a construção da Barragem da Maeira, que não estará construída antes 

de 2030. No imediato, a Câmara Municipal quer construir um açude de uma dimensão média no Golão. 

Contudo, apesar de ser uma solução mais rápida, o procedimento é bastante complexo. Acredita que em 
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2019, a mini barragem esteja concluída, nem que para isso seja necessário contrair um crédito para a sua 

concretização. Em resposta ao Sr. Presidente da Junta de Ferreira de Aves, apenas existem problemas 

pontuais de água na Freguesia de Ferreira de Aves, mas que caso se verifique, a Câmara Municipal terá 

toda a disponibilidade para ajudar. Em resposta ao Sr. Armando Cunha, confidencia que após ser eleito e 

ter tomado posse, esteve reunido em Lisboa com o Sr. Vice-presidente da Câmara Municipal e com a Sr. 

Ministra da Justiça, e que lhes foi garantido que mesmo que o concelho de Penalva do Castelo saia do 

Tribunal de Sátão, este manter-se-á e com as mesmas características. Agradou-lhe a tomada de posição 

da Sra. Ministra, reprovando o comportamento da Sra. Secretária de Estado da Justiça, em que insiste 

nas afirmações proferidas em campanha eleitoral. Em relação à EN 229, a Câmara Municipal recebeu a 

informação que o projeto será aprovado para breve, e como esta não é exclusivamente uma obra do 

Estado, os Municípios de Sátão e de Viseu terão de suportar o pagamento das expropriações. Garante 

que os apoios à ação social do concelho serão para manter. Em resposta ao Sr. Carlos Rodrigues, afirma 

que a colocação da antena de comunicação não é responsabilidade do Município, apesar de ter existido 

um empenhamento juntamente com a Junta de Freguesia de Sátão. O atraso deve-se ao facto de o espaço 

disponibilizado pelo Município sofrer uma alteração. Comunica que estão a decorrer negociações entre 

os donos do local mais indicado e a firma, contando sempre com o empenhamento do Município. 

Concorda com a opinião do Sr. Carlos Rodrigues relativamente à situação da estrada que liga Sátão a 

Muxós, afirmando que será uma situação a ser revista. Comunica que a admissão de uma terapeuta da 

fala estará para breve e afirma que se realizará a Feira do Míscaro, assim que os mesmos existam em 

abundância, nem que para isso o Festival se realize no início do ano. Em resposta ao Sr. Luís Augusto 

Quental, é público que se está a rever a legislação do ordenamento do território, sendo responsabilidade 

da Câmara a limpeza das estradas municipais, e a mesma será assumida. Termina e pede a colaboração 

aos Srs. Presidentes de Juntas de Freguesia que façam chegar uma relação à Câmara Municipal das 

lâmpadas fundidas, pois foi sugerido em reunião pelo Sr. Eng.º Catarino e pelo Sr. Eng.º Loureiro. 

 

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 13h50.  

 

A Presidente da Assembleia 

 

_________________________________________ 

 

As Secretárias 

 

________________________________________ 
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_________________________________________ 


