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SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

ATA N.º 1/2018 

DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

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

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

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

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

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

DE TRABALHOS 

 

I INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

II ANTES DA ORDEM DO DIA 

1. Discussão e votação do Regimento da Assembleia Municipal de Sátão. 

2. Discussão e votação da ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 14 de novembro 

de 2017. 

3. Discussão e votação da ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal do dia 29 de 

dezembro de 2017. 

4. Leitura de correspondência.  

 

III ORDEM DO DIA 

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

6. Discussão do Relatório de Atividades 2017 da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Sátão. 

7. Substituição da designação da cidadã Ana Filipa Paiva indigitada para integrar a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Sátão triénio 2017/2020. 

8. Discussão e votação da proposta de atribuição de formas de apoio às Juntas de Freguesia do 

Concelho para o ano de 2018.  
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9. Discussão e votação da proposta de adjudicação com base no Projeto de Decisão referente ao 

Ajuste Direto "Aquisição de Serviços de Revisor Oficial de Contas para os anos 2017 e 2018" à 

firma Vítor Campos & José Pereira-S.R.O.C. Lda. pelo valor de 13.500,00€ (treze mil e 

quinhentos euros) + IVA à taxa legal em vigor. 

10. Discussão e votação do projeto de alteração do Regulamento Interno do Parque Empresarial/ Zona 

Empresarial Responsável de Sátão. 

11. Informação de Compromisso para Anos Seguintes: aquisição de Serviços. 

12. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

13. 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: Alexandre Vaz, Fernando Gomes, Acácio Pinto, Paula 

Cardoso e António Caiado. 

Estiveram presentes: 

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

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

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

Os Membros: Sérgio Almeida Ferreira, João Paulo Figueiredo Mendes, José Carlos Moreira da Costa, 

Lisa de Almeida Marques, Hélder José de Jesus Vaz, Luís Augusto Mateus do Quental, António Carlos 

Rodrigues, Isabel Maria Carvalho de Sousa, Eliseu Gomes Pimentel, Joaquim José Cruz Afonso 

Albuquerque, Arlindo Jorge Sousa Ferreira, Jorge Filipe Gomes Magalhães, José Luís Correia de 

Almeida. 

 

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

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

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

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

Lopes de Almeida Loureiro Salvador – Silvã de Cima. 

 

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

Municipal, verificou-se a ausência de Maria Elisabete da Silva Bárbara, Armando José Ribeiro da Cunha, 
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João Luís Cid Correia de Carvalho, Carla Maria dos Anjos Almeida, Ana Cristina Conde Gonçalves, José 

Luís Mendonça Vaz, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira de Aves, tendo sido substituídos por 

Rui Manuel Correia Pina, Adelino de Figueiredo Lopes, Tiago André Cardoso Figueiredo, António 

Pacheco Aguiar, Cristela Pereira da Costa Almeida, Hipólito de Jesus Reis, Secretário da Junta de 

Freguesia de Ferreira de Aves, respetivamente.  

 

I INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Presidente da Assembleia: Agradeceu a presença da Sr.ª Prof.ª Margarida Dias, responsável pelo projeto 

Parlamento dos Jovens em Sátão, que se deslocou à reunião da Assembleia Municipal com os jovens 

alunos. De seguida, explicou aos alunos como é composta a Assembleia Municipal de Sátão e qual a 

função do Órgão Deliberativo, bem como as suas competências.  

 

Professora Margarida Dias: Agradeceu o convite da Sr.ª Dr.ª Eugénia Duarte para estarem presentes na 

reunião da Assembleia Municipal, onde os alunos Leonardo Raposo, Maria Inês Gomes e Matilde 

Esteves – que foram eleitos pelos seus pares para os representar na Sessão Distrital no dia 05 de março de 

2018 – irão apresentar o tema no âmbito do Projeto Parlamento dos Jovens 2017-2018, do Ensino Básico. 

Salientou que um dos objetivos deste projeto é incentivar os jovens a virem participar, mais tarde, na vida 

política.  

 

Leonardo Raposo, Maria Inês Gomes e Matilde Esteves: Depois de realizarem a apresentação de cada 

um, expuseram o tema “Igualdade de Género, Um debate para todos” bem como as medidas de 

recomendação eleitas, no âmbito do Projeto Parlamento dos Jovens 2017-2018, do Ensino Básico. 

 

II ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Discussão e votação do Regimento da Assembleia Municipal de Sátão. 

 

Presidente da Assembleia: Colocou o ponto um da Ordem de Trabalhos à discussão, solicitando aos 

elementos do Grupo de Trabalho que estão presentes nesta reunião, que apresentem as alterações ao 

Regimento. 
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Isabel Maria Sousa: Referiu que o Grupo de Trabalho encarregue de analisar o Regimento da 

Assembleia Municipal de Sátão, e apreciar as questões suscitadas na reunião da referida Assembleia 

Municipal, realizada no mês de novembro do ano transato, vem propor:  

Que se adite uma alínea l) ao n.º1 do artigo 3º do referido Regimento, com a seguinte redação: “l) 

apreciar o inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, bem como 

apreciar e votar documentos de apreciação de contas.”.  

Devido a este aditamento, mantém-se a redação do n.º3 do artigo 3º do Regimento em questão. 

Para além disto, o Grupo de Trabalho vem também propor que se altere o n.º5 do artigo 9º do Regimento 

da Assembleia Municipal de Sátão. Desta forma, esse número passaria a conter a seguinte composição: 

“As sessões da Assembleia Municipal serão realizadas, preferencialmente, em horário pós-laboral, 

devendo o Presidente da Assembleia Municipal, em cada sessão, auscultar os membros da referida 

Assembleia, com o intuito de escolher o horário da próxima reunião.” 

O Grupo de Trabalho considerou que nada mais haveria a ser revisto, e aprovou, por unanimidade, as 

alterações aqui apresentadas.  

 

Inscrições: Luís Augusto Quental, Sérgio Ferreira, Eugénia Duarte, António Carlos Rodrigues 

 

Luís Augusto Quental: Salientou que este erro grave, de não constar alínea l) do n.º1 do artigo 3º do 

referido Regimento, já vem desde o ano de 2009. Disse que, ou as pessoas que aqui vêm não leem os 

documentos – o que é grave – ou se leem, não sabem o que estão a ler. O Grupo de Trabalho reuniu na 

passada segunda-feira e alteraram esta situação, acrescentado a referida alínea l), de acordo com a lei. É 

grave que se tomem decisões com falta de informação; isto porque todas as decisões num tribunal em que 

as partes não tenham conhecimento total de toda a informação, podem ser consideradas nulas. Aqui é 

uma situação diferente. Referiu ainda que na ata da reunião do dia 14 de novembro de 2017 onde está 

escrito que ele próprio “tinha dúvidas”, na discussão do Regimento, salienta que utilizou a ironia, mas 

esta não foi percebida, pois não tem qualquer dúvida. Disse ainda que não ficou registado na referida ata 

o quanto foi contra a designação dos elementos para integrarem a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Sátão, por desconhecimento dessas pessoas, qual o seu currículo, quem são e de onde vêm.  

 

Presidente da Assembleia: Respondeu ao Sr. Luís Augusto Quental que o assunto agora em discussão é 

o Regimento e não as atas, como tal deve-se cingir a este assunto. Disse ainda que o lapso apontado pelo 

Sr. Luís Augusto Quental referente à falta da alínea l) do n.º1 do artigo 3º no referido Regimento, não 

prejudicou o andamento normal das sessões da Assembleia Municipal. Referiu ainda que os membros 
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responsáveis pela elaboração do anterior Regimento da Assembleia Municipal, bem como os membros 

que o aprovaram, com certeza que ao não constar a alínea l) do n.º1 do artigo 3º, não o fizeram com 

intuito de prejudicar as reuniões; foi um lapso que será agora corrigido. Agradece obviamente a correção 

deste lapso.  

 

Sérgio Ferreira: Iniciou a sua intervenção dizendo que quanto à marcação das reuniões e ao horário de 

realização, não concorda com as sugestões apresentadas. E, a manter-se esta redação, votará contra. 

Quando se diz “Que conste preferencialmente em horário pós-laboral”, disse que a Assembleia Municipal 

já tem pouco visibilidade na sociedade; se as reuniões forem feitas às 21h00, por exemplo, menos 

visibilidade terá. Quanto à auscultação da Mesa e da Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal, conforme 

está a proposta efetuada, parece-lhe que poderão estar a ser retiradas competências à Mesa da Assembleia 

e à Sr.ª Presidente.  

 

Presidente da Assembleia: A sua intervenção prende-se com a marcação das reuniões da Assembleia 

Municipal. Quanto ao horário pós-laboral das reuniões, não coloca essa situação em causa, até porque o 

atual Regimento já contempla essa situação. No entanto, a Mesa ter de auscultar em cada sessão qual o 

horário para a próxima reunião, será muito complicado, porque cada membro terá o seu horário 

preferencial e será difícil chegar a um consenso. Esta situação não é exequível. Além de retirarem 

competências à Presidente e à Mesa da Assembleia Municipal, passarão mais tempo a decidir qual o 

horário da próxima reunião do que na própria reunião onde estão assuntos úteis. Portanto, votará contra 

esta proposta.  

 

António Carlos Rodrigues: Quanto ao Regimento, salientou que o mesmo contempla a transcrição da 

Lei e é transversal a todas as assembleias, portanto os lapsos podem acontecer a todos, e não é necessário 

estar sempre a falar da mesma situação. Ainda bem que o problema foi detetado, mas está resolvido. 

Relativamente às sessões da Assembleia, da parte da política deve-se tentar que haja uma aproximação às 

pessoas. Seria importante fazer as reuniões mais próximo do horário pós-laboral, bem como junto aos 

fins-de-semana, pois existem membros desta Assembleia Municipal que trabalham fora do Concelho e, o 

facto de serem realizadas no meio da semana impossibilita-as de estar presentes. Quanto à auscultação da 

Assembleia Municipal, para marcação do horário das reuniões, compreende a posição da Sr.ª Presidente 

da Assembleia Municipal. Assim, concorda que essa parte seja retirada e se mantenha o resto da redação, 

em que as reuniões seriam realizadas preferencialmente em horário pós-laboral.  
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Luís Augusto Quental: Referiu que, mesmo que se ausculte a Assembleia Municipal, a decisão é 

sempre da Presidente da Assembleia Municipal.  

 

Presidente da Assembleia: Salientou que já foram realizadas reuniões em horário pós-laboral no outro 

mandato e, os próprios membros chegaram à conclusão que não era viável. Em termos de logística 

também é mais funcional que as reuniões decorram no horário normal dos serviços da Câmara Municipal. 

É certo que alguns membros poderão sair prejudicados no seu emprego, pelo facto das reuniões se 

realizarem dentro deste horário, como também é o seu caso, no entanto, quando se candidataram a 

assumiram os cargos políticos que ocupam já sabiam ao que se propunham. Questiona a Sr.ª Isabel Maria 

Sousa, enquanto porta-voz do Grupo de Trabalho se quer manter a proposta que apresentou e passar-se-á 

à respetiva votação ou se pretende alterar algo. 

 

Isabel Maria Sousa: Salientou que apresentou a proposta realizada pelo Grupo de Trabalho. Como não 

estão presentes todos os elementos pertencentes a esse Grupo, não irá pronunciar-se, devendo reunir 

novamente com todos os elementos para aperfeiçoar as propostas apresentadas que serão presentes na 

próxima reunião da Assembleia Municipal.  

 

Presidente da Assembleia: Aceitou que o Grupo de Trabalho reúna novamente para aperfeiçoar as 

propostas apresentadas que serão presentes na próxima reunião da Assembleia Municipal. 

 

2. Discussão e votação da ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 14 de 

novembro de 2017. 

 

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

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

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

Assembleia Municipal do dia 14 de novembro de 2017 à votação, tendo sido aprovada com: 

Votos a favor: 24 (vinte e quatro) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 6 (seis) 

Estavam presentes 30 (trinta) membros na sala, pelo que o documento foi aprovado por maioria. 
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3. Discussão e votação da ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal do dia 29 de 

dezembro de 2017. 

 

Presidente da Assembleia: Colocou o Ponto três da Ordem de Trabalhos à discussão. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir colocou a ata da sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal do dia 29 de dezembro de 2017 à votação, tendo sido aprovada com: 

Votos a favor: 22 (vinte e dois) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 8 (oito) 

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

 

4. Leitura de correspondência.  

 

Presidente da Assembleia: Colocou o Ponto quatro da Ordem de Trabalhos à discussão e informou que 

a Assembleia Municipal rececionou um email com uma carta do Sr. Abel Campos Figueiredo, de Avelal, 

que solicitava que fosse lida na reunião da Assembleia Municipal. Como o seu conteúdo foi amplamente 

divulgado pelo próprio nas redes sociais, o mesmo não será lido, mas foi enviada cópia a todos os 

membros da Assembleia Municipal, para conhecimento.  

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

Antes da Ordem do Dia 

 

Presidente da Assembleia: Iniciou a Ponto Antes da Ordem do Dia com um voto de pesar. A Mesa da 

Assembleia Municipal associa-se e solidariza-se, neste momento de dor e luto, com o eleito Joaquim 

José Cruz Afonso Albuquerque, Deputado Municipal desta Assembleia, pela irreparável perda da sua 

progenitora Maria de Lurdes da Conceição Cruz, recentemente falecida. Coloca este voto de pesar à 

votação, tendo sido aprovado por unanimidade, com trinta votos a favor. 

De seguida, coloca o ponto Antes da Ordem do Dia à discussão. 
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Inscrições: Não há inscrições. 

 

III ORDEM DO DIA 

 

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

 

Presidente da Assembleia: Agradeceu a presença de todos e solicita a leitura da ata de Tomada de Posse 

dos membros do Conselho Municipal de Segurança de Sátão. Estes tomaram posse perante a Mesa 

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

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

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

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

Municipal de Segurança, os seguintes cidadãos: 

Presidente da Câmara Municipal de Sátão: Paulo Manuel Lopes dos Santos 

Presidente da Assembleia Municipal de Sátão: Eugénia Maria de Oliveira Duarte 

Presidentes das Juntas de Freguesia:  

António Gomes de Sousa – Junta de Freguesia de Avelal 

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

Olindo Albuquerque Pimentel – União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa 

Representante do Ministério Público: Mário Mendes – Procurador-Adjunto da Comarca de Sátão 

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Sátão: Carlos Alberto Pereira de Sousa 

Comandante Operacional Municipal: Nuno Miguel Gonçalves de Sá Bento 

Representante da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (DICAD):  

Patrícia Alexandra  de Almeida Monteiro 

Representante do Organismo da Segurança Social: Rosa Maria Saraiva Simões 

Representante da Associação de Comerciantes de Sátão: Nuno Miguel Vale de Castro Lopes 

Delegado Sindical concelhio afeto à CGTP: Ângela Maria da Silva Bártolo  

Cidadãos de reconhecido mérito e idoneidade ligados ao meio eclesiástico, à educação, ao 

associativismo e aos partidos representados na Assembleia Municipal:  

Representante do Clero: Padre Eurico José Pereira Teixeira de Sousa 

Representante do Associativismo: Maria do Carmo Gonçalves Loureiro 

Representantes do Grupo de Cidadãos Pela Nossa Terra: 
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João Paulo Figueiredo Mendes, Jorge Filipe Gomes Magalhães, Lisa de Almeida Marques 

Representante do Grupo de Cidadãos Avante Todos pelo Sátão: 

Luís Augusto Mateus do Quental 

 

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

nas suas funções. 

 

Não estiveram presentes os seguintes cidadãos, que tomarão posse na próxima sessão ordinária da 

Assembleia Municipal: 

Comandante do Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana de Mangualde – Hugo de 

Albuquerque Neves Campos; 

Delegado Sindical concelhio afeto à UGT –Silvino Fernandes Vieira; 

Representantes do Partido Social Democrata: Armando José Ribeiro da Cunha; 

Representante da Educação: Albano Soares Aguiar. 

 

6. Discussão do Relatório de Atividades 2017 da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Sátão. 

 

Presidente da Assembleia: Referiu que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sátão tem feito 

um trabalho de excelência e é de extrema importância no Concelho. Desempenha um trabalho meritório e 

de louvar. De seguida, colocou o Ponto seis da Ordem de Trabalhos à discussão. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

Presidente da Câmara: Realçou a importância da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sátão 

e é com satisfação que regista o seu trabalho, apesar dos condicionalismos existentes.  

 

7. Substituição da designação da cidadã Ana Filipa Paiva indigitada para integrar a Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens de Sátão triénio 2017/2020. 

 

Presidente da Assembleia: Retirou este Ponto da Ordem de Trabalhos por não estar devidamente 

esclarecido por que motivo haverá de ser substituída a cidadã Ana Filipa Paiva, uma vez que não 

fundamentaram os motivos do pedido de substituição e nem foi junto o parecer jurídico invocado para o 
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fazer. Assim, foi solicitado esse parecer à CPCJ, que até à data ainda não foi rececionado. Para cabal 

entendimento e consequentemente substituição da cidadã indicada por esta Assembleia, aguarda-se esse 

parecer para decisão, sendo que este Ponto é retirado da Ordem de Trabalhos.   

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

8. Discussão e votação da proposta de atribuição de formas de apoio às Juntas de Freguesia do 

Concelho para o ano de 2018.  

 

Presidente da Assembleia: Colocou o Ponto oito da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para alguns esclarecimentos prévios.  

 

Presidente da Câmara: Explicou que a competência de atribuição desta verba, já aprovada em 

Orçamento, é da Assembleia Municipal. Mas como esta só reúne ordinariamente cinco vezes por ano, e 

como as Juntas de Freguesia por vezes têm necessidade quase imediata das verbas, à semelhança de anos 

anteriores, a Câmara Municipal vem solicitar uma autorização prévia da Assembleia Municipal, para 

gerir os montantes que serão atribuídos de acordo com as necessidades das juntas de freguesia. 

 

Inscrições: António José Carvalho. 

 

António José Carvalho: Começou a sua intervenção dizendo concorda plenamente que as formas de 

apoio às juntas de freguesia devam ser da competência da Assembleia Municipal. Como compete à 

Assembleia Municipal fiscalizar a atividade da Câmara Municipal, entendem que não se justifica esta 

descentralização de competências. Uma das razões apontadas é a morosidade que pode surgir; mas tendo 

em conta que há cinco reuniões da Assembleia Municipal anuais, julga que qualquer junta de freguesia 

que queira propor, ao abrigo da alínea j), um reforço deste financiamento a perfazer um global de 150 mil 

euros, pode e deve estar essa proposta contemplada em Orçamento de freguesia e como tal não será algo 

que não possa estar devidamente precavido. Por este motivo, entendem que a Assembleia Municipal, em 

vez de cumprir o preceito legal de fiscalizar e acompanhar a atividade da Câmara Municipal, está 

completamente a demitir-se desta alínea j), da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Assim sendo, não vêm 

qualquer motivo para que a questão de reunir ordinariamente cinco vezes por ano possa colocar em causa 

a salvaguarda dos interesses legítimos das populações. Diz, em nome da freguesia de Sátão, pelo menos, 

que esse montante a ser gerido pela Câmara Municipal, que o fosse com total transparência e de forma 
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homogénea por todas as juntas de freguesia. Solicita ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que seja dito 

qual o critério definido para a atribuição dessas formas de apoio e não o transmitindo, ficando à gestão 

arbitrária da Câmara Municipal, os membros da Assembleia Municipal deverão tirar as ilações devidas. 

O argumento da periodicidade das reuniões ordinárias é falacioso, pois reúnem praticamente de dois em 

dois meses. 

 

Presidente da Câmara: Referiu que não tem nada mais a acrescentar ao que disse anteriormente. Disse 

que não põe em questão os argumentos aqui trazidos pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sátão; 

no entanto há situações pontuais e os Srs. Presidentes de junta de freguesia sabem que essa situação é 

verdadeira. A atribuição destas verbas tem de ser avaliada e sancionada em reunião de Câmara 

Municipal. A discussão dos critérios e a forma com são atribuídas as verbas, ficarão depois vertidas em 

ata nas reuniões de Câmara Municipal.  

 

Presidente da Assembleia: Não havendo mais 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 2018, de acordo com a 

reunião do Órgão Executivo realizada no dia 02/02/2018, esta foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 18 (dezoito) 

Votos contra: 10 (dez)  

Abstenções: 2 (duas) 

Estavam presentes 30 (trinta) membros 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. 

 

9. Discussão e votação da proposta de adjudicação com base no Projeto de Decisão referente ao 

Ajuste Direto "Aquisição de Serviços de Revisor Oficial de Contas para os anos 2017 e 2018" 

à firma Vítor Campos & José Pereira-S.R.O.C. Lda. pelo valor de 13.500,00€ (treze mil e 

quinhentos euros) + IVA à taxa legal em vigor. 

 

Presidente da Assembleia: Colocou o Ponto nove da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para alguns esclarecimentos prévios.  
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Presidente da Câmara: Explicou que a Conta de Gerência da Câmara Municipal tem de ser 

acompanhada e sancionada por um Revisor Oficial de Contas, de acordo com a legislação em vigor. O 

Revisor Oficial de Contas deve assumir as suas responsabilidades perante a Câmara Municipal. Esta 

firma é de total confiança, de renome, é da máxima competência e também baixou o preço relativamente 

ao ano anterior. Salientou que o montante do contrato não exige que se consulte mais do que uma firma.  

 

Inscrições: Luís Augusto Quental. 

 

Luís Augusto Quental: Em relação à empresa, referiu que aceita que de facto o valor não obriga a que se 

consulte o mercado, mas não concorda em absoluto em que os Revisores Oficial de Contas (ROC) devam 

assumir as suas responsabilidades perante a Câmara Municipal, pois não são o garante de anda. Salientou 

que Portugal é pródigo em exemplos dessa situação, como é o caso do BPN, Caixa Geral de Depósitos, 

outras empresas. Nenhum ROC é responsabilizado por aquilo que são buracos financeiros enormes.  

 

Presidente da Câmara: Esclareceu que o que quis dizer, sobretudo, é que a Conta de Gerência, que será 

apresentada na reunião de abril, irá para o Tribunal de Contas e aí ser analisada. A Lei impõe que haja 

um Revisor Oficial de Contas a acompanhar a contabilidade do Município. Eles também têm 

responsabilidades perante os organismos estatais; se são levados em conta nos exemplos referidos pelo 

Sr. Luís Augusto Quental, essa situação já transcende a Câmara Municipal.  

 

Presidente da Assembleia: Não havendo mais ninguém para intervir e feita a discussão da proposta de 

adjudicação com base no Projeto de Decisão referente ao Ajuste Direto "Aquisição de Serviços de 

Revisor Oficial de Contas para os anos 2017 e 2018" à firma Vítor Campos & José Pereira-S.R.O.C. Lda. 

pelo valor de 13.500,00€ (treze mil e quinhentos euros) + IVA à taxa legal em vigor, esta foi aprovada 

com a seguinte votação: 

Votos a favor: 18 (dezoito) 

Votos contra: 1 (um) – João Paulo Figueiredo Mendes 

Abstenções: 11 (onze) 

Estavam presentes 30 (trinta) membros na sala. 

Pelo que o documento foi aprovado por maioria. 
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Declaração de Voto de António Carlos Rodrigues: Absteve-se, referindo que sabe que decorre da lei 

não ser obrigatório a consulta de mercado mas, independentemente do valor – e como vem sendo prática 

nesta Câmara Municipal – deveria ter sido consultada mais do que uma empresa, porque poderia haver 

valores ainda mais baixos. 

 

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

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 

 

10. Discussão e votação do projeto de alteração do Regulamento Interno do Parque 

Empresarial/ Zona Empresarial Responsável de Sátão. 

 

Presidente da Assembleia: Colocou o Ponto dez da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para alguns esclarecimentos prévios.  

 

Presidente da Câmara: Salientou que detetaram alguns pontos que devem ser aperfeiçoados no 

Regulamento Interno do Parque Empresarial/ Zona Empresarial Responsável de Sátão e para os quais a 

Câmara Municipal foi chamada à atenção pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro, que levaram a propor esta alteração. Enumera os pontos essenciais: do Regulamento consta 

que os serviços da Câmara Municipal fariam o projeto para os edifícios que aí viessem a ser construídos, 

pelas firmas. Foram alertados que essa obra tem de ter acompanhamento por parte dos técnicos, e que 

poderiam estar a fazer concorrência. Assim, é retirado que os projetos são feitos pelos serviços da 

Câmara Municipal, no entanto os serviços propõem um modelo-tipo, para que o ordenamento seja 

respeitado. Também não estava discriminado o lugar dos armazéns. Assim, é destinada uma área 

específica para essa atividade. Disse ainda que para atrair empresários, está ser elaborada uma alteração 

ao Regulamento das Taxas do Município, em que os interessados em construir na zona empresarial sejam 

isentos das taxas urbanísticas bem como isentos, durante cinco anos, das taxas de IMI e IMT, para além 

da isenção da taxa de derrama, que já está em vigor. 

 

Inscrições: João Paulo Mendes 

 

João Paulo Mendes: Chamou a atenção da forma como este Regulamento foi feito, salientando que 

talvez como a maioria das coisas são feitas nesta Câmara Municipal. Os pressupostos que servem aqui de 

motivo e justificação para a alteração que é aqui proposta para aprovar são os mesmos que existiam 
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quando o Regulamento foi feito. Diz que o Parque Empresarial já foi inaugurado há algum tempo e já 

está em condições de funcionar e só agora é que se anda a tratar destes assuntos. Vão fazendo alterações 

pontuais à medida que vão surgindo as situações. Não houve aqui uma estratégia e um planeamento – 

certo ou errado - ele não existe. De qualquer forma irá votar a favor, não só porque também concorda em 

parte com o que é proposto, mas também porque tem interesse que se tenha um Regulamento a funcionar 

e que os empresários que queiram investir no concelho de Sátão conheçam o Regulamento, sem que este 

esteja sempre a ser alterado, de acordo com as circunstâncias que eventualmente possam surgir.  

 

Presidente da Câmara: Esclareceu que a Câmara Municipal teve em tempos o cuidado de entregar o 

Regulamento para o Parque Empresarial a uma firma competente. No entanto, há circunstâncias que 

surgem no dia-a-dia. As alterações apresentadas surgem no decorrer do exercício normal da implantação 

de empresas.  

 

Presidente da Assembleia: Não havendo mais ninguém para intervir e feita a discussão do projeto de 

alteração do Regulamento Interno do Parque Empresarial/ Zona Empresarial Responsável de Sátão, de 

acordo com a proposta apresentada na reunião do Órgão Executivo realizada no dia 16/02/2018, este foi 

aprovado com a seguinte votação: 

Votos a favor: 30 (trinta) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 30 (trinta) membros 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. 

 

11. Informação de Compromisso para Anos Seguintes: aquisição de Serviços. 

 

Presidente da Assembleia: Coloca o Ponto onze da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para alguns esclarecimentos prévios.  
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Presidente da Câmara: Informou que esta aquisição de serviços tem a ver com as Atividades de 

Enriquecimento Curricular, cujo ano letivo abarca dois anos civis. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

12. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

 

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

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

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

 

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

 

Inscrições: António José Carvalho, António Carlos Rodrigues, Luís Augusto Quental, João Paulo 

Mendes 

 

António José Carvalho: Referiu-se à sua última intervenção dizendo que o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal inferiu ao dizer que ficaria em ata e que ficaria tudo transparente; não foi isso que quis 

transmitir; a junta de freguesia de Sátão não tem nada a apontar, antes pelo contrário. O único aspeto que 

transmitiu foi o seguinte: se fosse definido um critério, todas as juntas de freguesia teriam esse 

conhecimento. De seguida, referiu-se a um eucalipto na rua da Presa em Contige que estava a causar 

alguns danos à normal circulação da estrada municipal que liga Contige a Coucão. Esta anomalia 

transmitida pela junta de freguesia de Sátão já está resolvida. Referiu que muito lhe apraz a célere 

resposta, dentro do possível, da parte da Proteção Civil e da Câmara Municipal. Manifestou uma 

preocupação dos habitantes da sua Freguesia que é a excessiva velocidade dos condutores na Rua 

Principal de Samorim, na Rua Principal da Cruz, na Rua Principal de Vila Cova e na Rua Inspetor Frias 

em Sátão. Neste seguimento, solicitou que se coloquem lombas redutoras de velocidade. Abordou a 

ligação de Sátão a Muxós pelo Intermarché que é uma passagem muito estreita, que muitas vezes coloca 

em causa a circulação automóvel de forma segura para os utentes. Neste sentido, questionou se a Câmara 

Municipal tem previsto alguma intervenção nessa zona. Abordou a estrada de ligação de Pedrosas a Vila 

Cova que é muito frequentada por pessoas que fazem as suas caminhadas diárias; a iluminação é escassa 
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e coloca em causa a segurança destas pessoas. Pergunta se esta situação pode ter alguma intervenção da 

Câmara Municipal. De seguida falou de um ofício enviado por um grupo de cidadãos da localidade de 

Contige, por causa de uma situação que se passa na antiga escola primária de Contige e, segundo esses 

cidadãos, do uso indevido dessas instalações para um negócio particular. Disse que tem conhecimento 

através do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal que este assunto já está a ser resolvido, mas teve de 

colocar esta questão porque a junta de freguesia de Sátão rececionou um ofício com este assunto. Falou 

também do suposto encerramento do Posto de CTT de Sátão, noticiado pela Comunicação Social, que no 

entender da junta de freguesia de Sátão não corresponde à verdade. Os CTT já confirmaram que não 

estão em causa planos de ajustamento, sejam eles de transferência de serviços ou de encerramento de 

instalações. Questionou qual o ponto de situação da ETAR de Sátão e do Sistema de Emissários de 

Águas Residuais. 

 

António Carlos Rodrigues: Iniciou a sua intervenção abordando a importância da realização da Feira do 

Míscaro e do seu impacto na economia local. Salientou que a Feira do Míscaro foi realizada na altura do 

Natal e infelizmente a Câmara Municipal não tomou a atitude de realizar alguma iniciativa para assinalar 

a data, ao contrário de outras. No entanto, por uma questão de marketing territorial, o facto de Sátão ser a 

Capital do Míscaro e a Feira ser apenas de um dia, é um aspeto muito redutor. Não existe um 

envolvimento da comunidade local, das instituições locais. Neste seguimento, perguntou qual o impacto 

que este atual modelo da Feira do Míscaro traz para a economia local no Sátão. Relativamente à Lei 

112/2017, de 29 de dezembro, que estabelece o programa de regularização extraordinária dos vínculos 

precários, que prevê um espaço de um ano para integrar as situações precárias existentes no Estado, 

inclusive nos municípios. No artigo 8.º é dito que a integração das pessoas a que se refere o artigo 3.º nos 

mapas de pessoal dos respetivos órgãos, serviços ou autarquias locais é feita mediante a constituição de 

vínculos de emprego público por tempo indeterminado. Perguntou se é para se incluir nestas situações os 

Contratos Inserção +, Contratos de Emprego e Inserção, contratos de prestação de serviços e nos 

contratos a termo. Perguntou quantos contratos tem a Câmara Municipal nestas situações e como vai ser 

resolvida a situação destes trabalhadores. 

 

Presidente da Câmara: Respondeu ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sátão dizendo que o 

eucalipto na Rua da Presa já está entregue à empresa Árvores & Pessoas e que, atendendo à existência de 

linhas de média tensão este tipo de trabalho deve ser realizado por uma empresa especializada. Quanto às 

lombas, quando for colocado o tapete na Rua Inspetor Frias será igualmente colocada uma lomba, que 

terá uma altura de acordo com a legislação em vigor, para que não se circule a uma velocidade superior a 
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quarenta quilómetros à hora. Quanto às lombas de Samorim e Cruz estas também serão oportunamente 

colocadas. A ligação Sátão-Muxós, quando a mesma foi realizada houve a tentativa de se realizar com 

mais largura, mas devido a vários obstáculos a rua ficou do modo que atualmente se encontra. Realmente 

essa rua é um pouco estreita, devendo-se circular com cuidado para evitar acidentes. Não consta do Plano 

e Orçamento para este ano, mas é um assunto que no futuro deve ser equacionado. Registou a 

preocupação do Sr. Presidente de Junta de Freguesia de Sátão quanto à estrada de Pedrosas-Vila Cova, 

pois de facto é bastante movimentada principalmente à noite, nas caminhadas. Referiu que irá consultar o 

engenheiro eletrotécnico do Município para averiguar da possibilidade de se conseguir alguma melhoria 

na iluminação dessa ligação. Quanto à escola de Contige, abordado numa das últimas reuniões de 

Câmara Municipal, informou o seguinte: existiu uma cedência formal da parte da Câmara Municipal, de 

uma sala da antiga Escola Primária de Contige à Associação Cultural e Recreativa de Contige e outra sala 

cedida de modo informal à Contituna. Houve um grupo de senhoras que praticavam Zumba na sala que 

também é frequentada pela Contituna. Atualmente não tem havido entendimento para parte do grupo de 

senhoras do Zumba e da responsável pela Contituna. Agora a Contituna faz parte da Associação Cultural 

e Recreativa de Contige. Na reunião de Câmara Municipal realizada no dia 02 de fevereiro de 2018 foi 

decidido ceder as duas salas do edifício da antiga Escola Primária de Contige à Associação Cultural e 

Recreativa de Contige, através de contrato de comodato. A administração e gestão desse espaço são da 

exclusiva responsabilidade da Associação Cultural e Recreativa de Contige. Quanto à notícia de 

encerramento dos CTT em Sátão, disse que assim que teve conhecimento das notícias que davam conta 

do eventual encerramento do Posto dos CTT de Sátão, tomou logo as devidas providências, auscultando a 

Junta de Freguesia de Sátão e o responsável pelos CTT do distrito de Viseu. Chegou à conclusão que esta 

situação não é colocada, o que o sossegou, mas estará atento. Quanto à ETAR de Sátão, como é do 

conhecimento público, existiu uma reclamação por parte de um dos concorrentes à obra e está em 

tribunal, cuja sentença ainda não saiu. No que respeita à aquisição do terreno para a construção da ETAR 

de Sátão será marcada a escritura, cuja assinatura será autorizada na próxima reunião de Câmara 

Municipal, pelo Órgão Executivo. Se a sentença vier favorável, como assim preveem, provavelmente no 

mês de abril as obras iniciarão, bem como o coletor da Rãs. De seguida, respondeu ao Sr. António Carlos 

Rodrigues referindo que a estrutura da Feira do Míscaro será alterada no próximo ano, pois o Município 

pretende também realizar uma formação onde será explicado o perigo que existe em não se saber 

identificar os míscaros. No entanto, é difícil prever o dia certo da realização desta feira, porque depende 

sempre das condições meteorológicas. O impacto da Feira do Míscaro para a economia local é grande, 

pois a restauração nesse dia, está praticamente lotada nas horas de refeição. Esta última edição da Feira 

do Míscaro teve bastante sucesso, aliada também à venda de produtos típicos e artesanais e à animação 
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preparada para esse dia. Quanto à regularização dos precários, é um assunto que preocupa toda a gente; 

no entanto, a Câmara Municipal de Sátão já informou que em seu entender não tem situações de 

precários que estejam a trabalhar ou que tenham trabalhado na Câmara Municipal. Terminou a sua 

intervenção referindo-se à ida à Bolsa de Turismo de Lisboa, cujas inscrições já foram realizadas pelos 

interessados cuja saída será às 07h30, junto ao edifício da Câmara Municipal. Diz ainda que no dia 06 de 

março de 2018 haverá a inauguração da exposição de colecionismo “A escrita e os seus Artefactos”, na 

Casa da Cultura de Sátão, organizada pelo Município de Sátão e pelo Agrupamento de Escolas de Sátão; 

a Câmara Municipal está a apoiar os agricultores na atribuição dos subsídios; estão a realizar sessões de 

esclarecimento sobre a prevenção dos fogos florestais, sendo que a frequência nestas sessões tem sido 

bastante grande. De seguida, no seguimento do pedido do Sr. João Paulo Mendes relativamente ao 

parecer que permite que os projetos possam ser apreciados por engenheiros, realizado na última reunião 

da Assembleia Municipal, esclareceu que o mesmo foi enviado à Sr.ª Presidente da Assembleia 

Municipal, aos líderes de bancada, e a ele próprio que o requereu. Como a Câmara Municipal tem um 

engenheiro que se enquadra naquele parecer, está a cumprir a Lei. De seguida, referiu que até ao dia 23 

de março de 2018, terá de se realizar uma reunião da Assembleia Municipal extraordinária devido ao 

facto de estar em análise a constituição da empresa Águas de Viseu E.I.M. por parte dos municípios de 

Sátão, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo, São Pedro do Sul, Sátão, Vila Nova de Paiva, Viseu e 

Vouzela. 

 

António Carlos Rodrigues: Abordou a situação dos precários, referindo que a Lei cita os Contratos de 

Emprego e Inserção + e Contratos de Emprego e Inserção, contratos de Prestação de Serviços a Recibos 

Verde e Contratos a Termo. Nesse sentido, volta a questionar o Sr. Presidente da Câmara Municipal se 

realmente não existe ninguém na Câmara Municipal nestas condições.  

 

Presidente da Câmara: Reafirmou que a Câmara Municipal de Sátão já informou que em seu entender 

não tem situações de precários que estejam a trabalhar ou que tenham trabalhado na Câmara Municipal. 

 

Luís Augusto Quental: Relativamente à Feira do Míscaro disse que é inquestionável que os restaurantes 

tenham um prato de míscaro e não têm. Ao contrário do que diz o Sr. António Carlos Rodrigues, o Sátão 

não é a capital do míscaro, pois há várias. Referiu que nas outras capitais do míscaro todos os 

restaurantes têm um prato de míscaro e no Sátão isto não acontece. Quanto à empresa das Águas referida 

pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal disse que ficaram todos a saber que o preço da água vai 

aumentar. Refere que vão perder autonomia, qualidade e vai custar mais caro. 
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João Paulo Mendes: Referiu que interveio para repor toda a verdade, pois de facto levantou essa 

questão. Salientou que o que refere é uma situação que deriva de uma diretiva europeia e que salvaguarda 

alguns direitos adquiridos de alguns na altura estudantes, do curso de Engenharia Civil de quatro 

universidades do país, com uma particularidade, tem de ter iniciado o curso até 1987/1988. Ou seja, foi 

há trinta anos e há engenheiros com cerca de quarenta e sete anos ou mais nessa situação. A lei vai ser 

alterada nesse sentido e o que o Sr. Presidente da Câmara Municipal disse não é novidade nenhuma. 

Disse ainda que esta é uma situação pontual e transitória.  

 

Presidente da Câmara: Referiu que a Câmara Municipal de Sátão assim como outras está a cumprir a 

legislação. Quando a Lei mudar, a Câmara Municipal procederá de acordo com a mesma. Respondeu ao 

Sr. Luís Augusto Quental que de facto o preço da água vai aumentar. Esclareceu ainda que há uma 

imposição da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) que mesmo que não se 

verifique a constituição das Águas de Viseu, a água tem que aumentar, porque o pagamento por parte dos 

munícipes tem de corresponder a toda a despesa da água e isso não tem sido feito até esta data, de acordo 

com as diretivas da ERSAR. Quanto à Capital do Míscaro, a Câmara Municipal procurou aconselhar os 

restaurantes a ter pratos confecionados com míscaro nesse dia, mas não pode impor que assim o façam. 

No entanto, tem conhecimento que foram preparados e servidos alguns pratos com míscaros.  

 

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 11h40.  

 

A Presidente da Assembleia 

 

_________________________________________ 

 

As Secretárias 

 

________________________________________ 

 

 

_________________________________________ 


