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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

ATA N.º 4/2018 

DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA UM DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

Ao primeiro dia do mês de agosto 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 extraordinária, 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 ORDEM DO DIA 

1. Discussão e votação da constituição da Águas de Viseu - Empresa Intermunicipal SA: 

Estatutos; Contrato de Gestão Delegada e anexos, e Estudo de racionalidade. 

 

II INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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 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, Armando José Ribeiro da 

Cunha, José Carlos Moreira da Costa, Carla Maria dos Anjos Almeida, Hélder José de Jesus Vaz, Luís 

Augusto Mateus do Quental, João Luís Cid Correia de Carvalho, António Carlos Rodrigues, Isabel Maria 

Carvalho de Sousa, Eliseu Gomes Pimentel, Arlindo Jorge Sousa Ferreira, Jorge Filipe Gomes 

Magalhães, Lisa de Almeida Marques, Joaquim José Cruz Afonso Albuquerque. 
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Os 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, 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, verificaram-se as ausências de: Maria Elisabete da Silva Bárbara, Ana Cristina Conde 

Gonçalves, José Luís Correia de Almeida, José Luís Mendonça Vaz – Ferreira de Aves e Hélder 

Alexandre Almeida Baptista – Rio de Moinhos tendo sido substituídos por: Rui Manuel Silva Correia 

Pina, António Pacheco Aguiar, Adelino de Figueiredo Lopes, Elizabete Vaz Figueiredo – Tesoureira da 

Junta de Freguesia de Ferreira de Aves e Rui Miguel Loureiro Cabral – Tesoureiro da Junta de Freguesia 

de Rio de Moinhos, respetivamente.  

 

I ORDEM DO DIA 

 

1. Discussão e votação da constituição da Águas de Viseu - Empresa Intermunicipal SA: 

Estatutos; Contrato de Gestão Delegada e anexos, e Estudo de racionalidade. 

 

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto um da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

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

 

Presidente da Câmara: Começa por apresentar os diversos documentos que consubstanciam a 

constituição da Águas de Viseu - Empresa Intermunicipal SA: Estatutos; Contrato de Gestão Delegada e 

anexos, e Estudo de racionalidade, colocando-se à disposição para alguma dúvida que possa surgir. Disse 

ainda que há cerca de quinze dias, os oito municípios que irão constituir a Empresa em discussão 

reuniram para decidirem o calendário de decisões quer por parte dos órgãos executivo, quer deliberativo. 

Há necessidade de esta Empresa estar constituída até ao mês de outubro, porque em finais desse mês será 

aberto um aviso que proporcionará candidaturas quer à água de abastecimento público quer às águas 

residuais. Nesta reunião os presidentes e vereadores em substituição presentes, aceitaram esta 

calendarização. A empresa Águas de Viseu terá como objetivo o abastecimento da água e das águas 

residuais. Foi feito um estudo – enviado a todos os membros da Assembleia – onde é feita uma 

demonstração de vantagens e desvantagens da constituição desta Empresa. Mas há algo que não se pode 

descurar, que é o facto de haver dificuldade no abastecimento de água e os municípios terem a 
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obrigatoriedade de fornecer água aos seus munícipes. Com a constituição da Empresa Águas de Viseu ou 

através do abastecimento em alta da barragem do Balsemão em Tarouca, ou do Cris em Trancoso ou 

mesmo quando as condutas não estão prontas, terá de garantir o abastecimento de água. Outra das 

vantagens é que os próximos avisos a melhoramentos no abastecimento de água ou águas residuais, só 

poderão comparticipar municípios agregados. A desvantagem que existe é o aumento do preço da água e 

do saneamento. No entanto, o princípio da Comunidade Europeia é de utilizador/ pagador. Há duas 

maneiras de o fazer: um aumento gradual ou então de imediato, fazendo parte de uma sociedade como 

esta. A Câmara Municipal de Sátão, ao candidatar-se a vários fundos comprometeu-se a aproximar a 

receita da água da respetiva despesa. No concelho de Sátão existe uma boa cobertura de águas residuais, 

mas em algumas povoações não estão a funcionar corretamente. Ou seja, ainda há algum investimento a 

fazer. A barragem da Maeira viria colmatar as dificuldades de abastecimento de água, mas há indicações 

do Governo que este projeto, no imediato, não é para avançar. As condições constantes nesta proposta 

foram aceites pelos oito concelhos. A aprovar-se esta adesão, deve ser nestas condições, caso contrário a 

decisão será revogada. O facto de haver municípios que agora não concordam com estas premissas, 

surgiu depois da reunião de Câmara Municipal, daí não existir essa salvaguarda na ata da reunião de 

referida reunião. 

 

Inscrições: Luís Augusto Quental, Sérgio Ferreira, António José Carvalho, Armando Cunha, João Paulo 

Mendes, António Carlos Rodrigues, Paulo Jorge Almeida, Rui Miguel Cabral. 

 

Luís Augusto Quental: Refere que a constituição desta empresa intermunicipal é um “roubo”. À 

Câmara Municipal cumpre criar condições sociais e melhoria no emprego e na vida de um povo. Neste 

caso isso não acontece. A criação desta empresa vai dar às pessoas menor qualidade, porque vai ser 

criada uma equipa dirigida pela Câmara Municipal de Viseu e que vai dar todo o suporte na assistência, 

no tratamento e avarias que virão de Viseu. Salientou que o voto útil é votar contra a criação desta 

empresa. O que irá acontecer aos vindouros, é a criação de mais despesa sem dar nada em troca. Não 

entende o facto de o Sátão ter condições para não depender de ninguém e mesmo assim querer depender 

de outros. Devem criar condições no concelho de Sátão para que não dependam dos outros. 

 

Sérgio Ferreira: Referiu que o tema da água é fundamental. Não se pode viver sem água. Quanto à 

criação desta empresa intermunicipal, irá suportar-se um défice de mais de meio milhão de euros que é 

pago por todas as pessoas através dos impostos. O estudo apresentado também contempla tarifas sociais, 

pelas quais se deve continuar a batalhar e que também deveria chegar às famílias numerosas. Em caso de 
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candidatura a fundos europeus, só através das comunidades e empresas intermunicipais, é que é 

permitido efetuar candidaturas e haver elegibilidade com financiamento europeu. Salientou que só 

votará favoravelmente a integração do Município de Sátão na empresa intermunicipal se os oito 

municípios assim o fizerem e se essa situação ficar salvaguardada em ata e na minuta da decisão. 

 

António José Carvalho: Quanto ao abandono do projeto da construção da barragem da Maeira, 

depreende que não é possível o investimento comunitário. Atempadamente o Executivo da Câmara 

Municipal foi informado que a Junta de Freguesia de Sátão tinha um projeto completamente preparado 

para ser candidatado a 90% do programa do PDR 2020 e que teve de abandonar, porque de facto a 

barragem da Maeira iria inviabilizar essa candidatura na Levada do Rato em Serrazela. Pergunta ao Sr. 

Presidente da Câmara Municipal qual o motivo de abandono da passagem da barragem da Maeira, pois 

foram informados que a construção dessa barragem iria inviabilizar qualquer solução na Levada do 

Rato. Quanto ao aumento do valor da fatura, pergunta se há algum estudo efetuado sobre esse valor. 

Sublinha ainda que lhe parece inconstitucional que o voto seja condicionado, para que haja a 

obrigatoriedade dos oito municípios votarem favoravelmente.  

 

Armando Cunha: Iniciou a sua intervenção dizendo que o seu voto também é condicionado, que só 

votará favoravelmente se os oito municípios assim o fizerem e se essa situação ficar salvaguardada em 

ata e na minuta da decisão. Quanto à questão da água, o concelho precisa do serviço. No ano anterior, 

apesar de algumas pessoas ansiarem pela falta de água nas torneiras, graças ao esforço do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal e do Sr. Paulo Santos, na altura Vereador, conseguiram que a água não faltasse. 

Para se ter um serviço com qualidade, atualmente sozinhos já não conseguem. Quanto ao preço, deve-se 

ter o cuidado de este não ser extremamente elevado. Quanto à barragem da Maeira, da sua construção já 

se fala há alguns anos e as pessoas da vila de Sátão – como tem sido apanágio desde sempre – são contra 

a construção, contra o desenvolvimento, contra a água, contra essa construção. A construção dessa 

barragem era uma mais-valia para os concelhos de Sátão, Vila Nova de Paiva e também Viseu. Solicitou 

ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que haja um esforço para que a construção da barragem da 

Maeira avance um dia, pois é benéfico para o Concelho de Sátão ter uma reserva de água para consumo 

humano, mas também para o combate aos incêndios. 

 

João Paulo Mendes: Começa a sua intervenção dizendo que conhece os votos contra, a favor e a 

abstenção, mas não conhece o voto condicionado. Disse ainda que futuras situações idênticas, em que o 

volume dos documentos seja muito extenso, seja feito um resumo dos mesmos, para que a consulta e 
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análise seja mais rápida e eficaz. De seguida, coloca algumas dúvidas que surgiram depois da análise 

realizada. Quanto ao contrato de gestão delegada, na cláusula 2, no ponto 2.1. diz que “o serviço referido 

na cláusula 1 inclui a gestão de fontanários não ligados à rede pública, de distribuição de água que sejam 

origem única de água para consumo humano”. Perguntou como ficam os fontanários, como por exemplo 

o do Tojal. Na cláusula 14, no ponto 14.2, diz que “Os municípios respondem subsidiariamente perante 

terceiros pelos danos causados pela Águas de Viseu, no desenvolvimento das atividades delegadas, 

quando não haja coberturas asseguradas por garantia financeira ou por património da Águas de Viseu, 

ou quando o património da Águas de Viseu esteja esgotado. Se a empresa for à falência são os 

municípios que irão arcar com as dívidas dessa empresa. Questiona em que termos é a responsabilidade 

dos Municípios na gestão da Águas de Viseu. Relativamente ao financiamento das atividades, é do 

conhecimento geral que esta empresa vai ser financiada por fundos comunitários se candidatar os 

respetivos projetos. É referido ainda que “as transferências necessárias à garantia do equilíbrio das 

contas, nos termos previstos no Regime Jurídico, do setor empresarial local”. Perguntou se está prevista 

mais alguma transferência de capital ou correntes da empresa Águas de Viseu. E se a Câmara Municipal 

a partir do momento em que delega e entrega a gestão da água à Águas de Viseu deixa de ter qualquer 

tipo de despesa com esta empresa. No estudo de racionalidade e viabilidade é dito que está prevista a 

redução e recolocação de 44 colaboradores. Pergunta o que vai acontecer aos trabalhadores da Câmara 

Municipal que neste momento estão adstritos ao setor das águas e saneamento (horário de trabalho, 

vínculo laboral, entre outros). Salientou ainda que estas questões que agora colocou são apenas dúvidas 

e não interferem no seu sentido de voto, pois irá votar contra, de acordo com o sentido de voto e 

argumentos dos Senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Pela Nossa Terra. Quanto às vantagens e 

desvantagens desta adesão, ao analisar o relatório estratégico da Águas de Viseu, não vislumbra grandes 

vantagens, porque os parâmetros atuais (reclamações, taxas de resposta, qualidade da água, reabilitação 

de condutas, resolução do problema da água não faturada) não serão muito diferentes dos previstos. 

Disse ainda que quanto às perdas de água, estas ainda não foram colmatadas, porque não houve vontade 

política de o fazer. Referiu ainda que a Câmara Municipal irá deixar de ter autonomia de decisão 

política, para passarem a estar na decisão da Águas de Viseu. Quanto ao preço da fatura, realizou uma 

simulação com os preços do novo tarifário para 2018 e chegou à conclusão que em junho pagou 14,93€ 

(catorze euros e noventa e e três) e pagaria pela mesma fatura, com os novos tarifários 25,45€ (vinte e 

cinco euros e quarenta e cinco euros), ou seja, verificou-se um aumento de 70%. Mas esta situação é 

ainda mais gravosa, porque o aumento não será apenas no ano de 2018, mas sim gradual ao longo dos 

anos. Termina a sua intervenção dizendo que a água é um serviço público e, como tal, cada decisão que 
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é tomada que envolva os custos deste bem que é essencial, deve ter uma discussão mais cuidada, 

alargada e aprofundada. 

 

António Carlos Rodrigues: Começa por felicitar o Sr. João Paulo Mendes pela sua intervenção. 

Referiu, que são mais as ETAR’s do concelho de Sátão que têm problemas do que as que estão a 

funcionar, conforme dito pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal na sua intervenção. Disse ainda que 

há algum tempo atrás a Câmara Municipal de Viseu tentou privatizar o SMAS e foi chumbado pelo 

Tribunal de Contas. Então, se o Tribunal de Contas permitisse a privatização do SMAS, pergunta se 

estariam hoje a discutir a criação da Águas de Viseu. Referiu ainda que os municípios já realizaram o 

investimento necessário, sendo que apenas se vislumbra o aumento do preço da água, com a criação 

desta Empresa. Disse que a responsabilidade e o investimento dos municípios se mantém, e irão ter um 

conselho de administração que irá ser pago por todos e que para isso irão aumentar a água. 

 

Presidente da Assembleia: Ao analisar os documentos que consubstanciam este Ponto da Ordem de 

Trabalhos, referiu que concorda com esta adesão, nos termos e nas condições em que estão 

estabelecidas. Não consegue ver em que é que o Sátão fica dependente de outros municípios, pois estão 

todos em igualdade de circunstâncias e estão todos de boa-fé. Obviamente que há vantagens e 

desvantagens, mas depois de analisar o estudo que nos é apresentado, as primeiras sobrepõem-se às 

segundas. Não é apenas e só o custo da água que se deve retirar da análise do estudo, mas sim a garantia 

de que a água não irá faltar. Se esta reunião tivesse acontecido no ano transato, talvez os oponentes 

tivessem outra posição, porque havia falta de água. Refere ainda que também é uma preocupação o facto 

das candidaturas a fundos comunitários para estas questões relacionadas com a água/saneamentos, só 

serão viabilizadas se houver agregação de municípios. Referiu ainda que votará a favor, nas condições 

apresentadas no estudo em análise. E não está a condicionar o seu voto, o seu voto é a favor, o que ficará 

condicionado é a deliberação. Ou seja, se a deliberação hoje tomada, for a favor, a mesma será revogada, 

se futuramente, as condições do projeto apresentado e aprovado nesta assembleia sejam 

significativamente alteradas, entendendo que é uma alteração significativa não constarem os oito 

municípios na agregação intermunicipal dos sistemas de águas e saneamento.  

 

Presidente da Câmara: Começou por referir que o que foi aprovado na reunião de Câmara Municipal 

foi a documentação que hoje é discutida e analisada na reunião da Assembleia Municipal. Ou seja, quais 

os municípios que fazem parte, as condições, o estudo que foi realizado por uma entidade competente. A 

adesão a esta Empresa é mediante as condições que chegaram ao Município de Sátão. Quanto à 
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barragem da Maeira é evidente que o projeto não é da Câmara Municipal de Sátão. De seguida, realçou 

o aspeto social que é tido em consideração neste estudo. Respondeu ao Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia de Sátão referindo que não tem conhecimento do empreendimento que a Junta de Freguesia 

pretendia levar a cabo na levada do Rato em Serrazela e que era comparticipada a 90%, como referiu, e 

que tenha abandonado devido à hipotética construção da barragem da Maeira. Quanto às tarifas, disse 

que o Sr. João Paulo Mendes já deu um exemplo elucidativo. O empenho do Município de Sátão será 

uma constante para que a água não falte aos habitantes do concelho de Sátão. Esclareceu que há 

fontanários que estão ligados à rede pública e existem outros que não têm controle. Relativamente a 

estes últimos, ou a Câmara Municipal os fecha, ou coloca um contador e a Câmara Municipal paga a 

água. Quanto aos que vêm de queda livre é evidente que não serão fechados nem se colocará contador. 

Se esta empresa for constituída, a Câmara Municipal de Sátão será um dos elementos integrantes e terá 

as despesas impostas por Lei. Se essa empresa falir, a Lei atual imporá as consequências que aplica a 

situações idênticas. Quanto aos trabalhadores para essa Empresa, serão admitidos duzentos e cinquenta 

que serão recrutados dos vários municípios que a integrarão. Já está decidido que os trabalhadores das 

águas e das águas residuais de cada concelho só transitam para a empresa intermunicipal Águas de 

Viseu voluntariamente. Quanto à água não faturada, no concelho de Sátão existe uma percentagem alta 

que terá de ser alterada, quer se verifique a adesão a esta Empresa ou não. Todas as IPSS, juntas de 

freguesia, igrejas, tribunal, escolas, fontanários ligados à rede, não pagam água e são consideradas 

perdas de água. Essa situação será alterada e todos devem pagar, mesmo que seja a um preço inferior. A 

autonomia a que se refere o estudo apresentado, é os municípios serem autossuficientes no que concerne 

ao fornecimento da água. Atualmente, quanto às candidaturas relativas à água, só os municípios 

agregados podem candidatar-se. Quanto às águas residuais, o concelho de Sátão tem uma boa cobertura, 

mas tem consciência que algumas ETAR’s não funcionam bem. Por isso é que fizeram a candidatura da 

ETAR de Sátão que irá suprimir fossas desde a Rãs até ao Barro Branco. A responsabilidade da 

manutenção da rede, dos depósitos de água e da rede de saneamento e ETAR’s, é da Empresa Águas de 

Viseu.  

 

Paulo Jorge Almeida: Começou a sua intervenção explicando porque irá votar a favor. O preço da água 

será inevitavelmente mais caro, e se não acontecer a subida que o Sr. João Paulo Mendes exemplificou 

de 70%, terá um aumento gradual para que no espaço de dois ou três anos, esta subida seja uma 

realidade. Justifica ainda o seu sentido de voto, pelo facto de na sua Freguesia ainda existir uma 

povoação que não tem saneamento e quer que se realize uma candidatura para que seja contemplada, 

bem como a remodelação de algumas condutas. Referiu ainda que politicamente devem explicar o 
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sentido de voto. Não se deve votar contra apenas pelo facto de o preço da água encarecer, pois esta 

situação irá acontecer, quer o Município adira à Empresa Águas de Viseu ou não. 

 

António José Carvalho: Começou por dizer que o Sr. Presidente da Câmara Municipal deturpou as suas 

palavras, não entendendo esta atitude. O que afirmou é que o Executivo Camarário na pessoa do Sr. 

Vice-Presidente garantiu-lhes que com a construção da barragem da Maeira, grande parte da levada do 

Rato ficaria alagada. Até a Ponte do Vouga ficaria submersa. O Órgão Executivo não tinha de ter 

conhecimento desse projeto, pois o mesmo pertencia à junta de freguesia de Sátão, referindo que nesta 

data entregá-lo-á pessoalmente ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Foi feito e executado pelo Eng.º 

Paulo Cunha da empresa GEO XXI.  

 

Luís Augusto Quental: Referiu que, de acordo com os documentos apresentados concluiu que é o 

Município de Viseu que irá mandar na Empresa Águas de Viseu e não os outros municípios. É referido 

que o presidente do conselho de administração é o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, por 

inerência. As decisões que serão tomadas hoje são decisões de futuro e o Sátão tem de criar autonomia e 

condições para fazer investimentos. Termina a sua intervenção dizendo que o Sátão tem condições para 

ter a sua água. 

 

Armando Cunha: Em relação da barragem da Maeira gostaria que algumas pessoas responsáveis por 

este Concelho, explicassem quem são os culpados daquele projeto ser abandonado. Todos devem lutar 

para que o investimento da barragem da Maeira siga em frente. 

 

João Paulo Mendes: A autonomia a que se referiu é a seguinte: “a empresa supramunicipal possui 

personalidade jurídica bem como autonomia financeira, administrativa e patrimonial face ao município. 

Estes aspetos são notórios pondo-nos a favor deste modelo em detrimento de um modelo de gestão 

direta.” Disse ainda que não se opõe à criação de empresas intermunicipais e associações de municípios. 

Referiu que a questão que se coloca é que este assunto não foi devidamente discutido e os benefícios são 

menores em relação às desvantagens e aos custos que a adesão a esta Empresa irá acarretar. Quanto à 

barragem da Maeira, ainda não verificou que não se possa candidatar aos fundos comunitários sem ser 

associado a outros municípios. 

 

Rui Miguel Cabral: Questiona alguns dos responsáveis políticos que estão presentes se se recordam da 

seca que aconteceu no ano de 2005. Como presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos da 
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altura, lembra-se que o concelho de Sátão, bem como outros países, viveram momentos de grande 

aflição. Manifestou o seu voto a favor da agregação dos vários municípios envolvidos para a 

constituição da Empresa Águas de Viseu. 

 

Presidente da Câmara: Responde ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sátão que o que afirmou 

está correto. Quanto às notícias relativamente ao ano passado o Sr. Secretário de Estado do Ambiente 

disse em Viseu que a barragem da Maeira era para concretizar. Entretanto a situação alterou-se. Quanto 

ao projeto focado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sátão não coloca em causa a sua 

existência, apenas frisou que não tinha conhecimento do mesmo. Ainda faltam realizar muitos 

investimentos quanto às águas residuais, no concelho de Sátão e alguns no que respeita ao abastecimento 

de água. 

 

António Carlos Rodrigues: Salientou que a responsabilidade das águas ao longo dos tempos é do Órgão 

Executivo. Reportou-se à ata n.º 6/2017 da Assembleia Municipal, e quando era discutido o 

abastecimento de água por camiões, foi referido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal que “a Câmara 

Municipal quer construir um açude de dimensão média no Golão … acredita que em 2019 a mini 

barragem, esteja concluída, nem que para isso seja necessário contrair um crédito junto da banca para a 

sua concretização”. Atualmente foi referido que esta mini barragem já não era para concretizar. Salientou 

que se não se chegar a uma conclusão quanto à empresa Águas de Viseu, o concelho de Sátão terá 

problemas de água no futuro. 

 

Presidente da Câmara: Em relação à mini barragem do Golão, existia a intenção de se construir, mas 

depois de efetuados os devidos estudos chegou-se à conclusão que a água que se iria acumular nessa zona 

não garantia o fornecimento até finais de agosto num ano normal. Daí terem desistido. Concorda que é da 

responsabilidade dos municípios a garantia da água, mas não é da responsabilidade deles fazer com que 

haja precipitação. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo mais ninguém para intervir foi feita a discussão da 

constituição da Águas de Viseu - Empresa Intermunicipal SA: Estatutos; Contrato de Gestão Delegada e 

anexos, e Estudo de racionalidade. No seguimento da reunião de Câmara Municipal realizada no dia 25 

de julho de 2018 e ao abrigo da alínea n) do artigo 25 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

constituição da Águas de Viseu - Empresa Intermunicipal SA: Estatutos; Contrato de Gestão Delegada e 

anexos, e Estudo de racionalidade foram aprovados, com a seguinte condição, da mesma ser constituída 
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pelos oito Municípios identificados na documentação supra mencionada e nos termos aí previstos, com a 

seguinte votação: 

Votos a favor: 18 (dezoito) 

Votos contra: 12 (doze) – João Paulo Figueiredo Mendes, José Carlos Moreira da Costa, Luís Augusto 

Mateus do Quental, João Luís Cid Correia de Carvalho, António Carlos Rodrigues, Isabel Maria 

Carvalho de Sousa, Jorge Filipe Gomes Magalhães, Lisa de Almeida Marques, Joaquim José Cruz 

Afonso Albuquerque, Olindo de Albuquerque Pimentel – Romãs Decermilo e Vila Longa, António José 

Filipe Carvalho – Sátão, Rui Manuel Silva Correia Pina. 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 30 membros na sala.  

Esta deliberação será revogada, caso não se verifique a condição acima referida. 

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. 

 

II INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

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 11h30. 

  

A Presidente da Assembleia 

 

_________________________________________ 

 

As Secretárias 

 

________________________________________ 

 

 

_________________________________________ 


