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SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

ATA N.º 5/2018 

DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

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

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 da ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 29 de junho de 

2018. 

2. Discussão e votação da ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal do dia 01 de agosto 

de 2018. 

3. Leitura de correspondência.  

 

III ORDEM DO DIA 

4. Discussão e votação da 2.ª Revisão Orçamental do ano de 2018. 

5. Discussão e votação da proposta de fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

respeitante ao ano de 2018 a liquidar em 2019. 

6. Discussão e votação da proposta de redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de 

acordo com a Lei n.º 82-D/2014, de 31/12 e com o aditamento do n. 13 ao art. 112.º do Código do 

IMI, e com a Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, artigo 112.º-A. 

7. Discussão e votação da proposta de fixação da participação variável no IRS/2018. 

8. Discussão e votação da fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP). 
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9. Discussão e votação da “Adenda aos contratos interadministrativos de delegação de competências 

celebrados entre a CIM Viseu Dão Lafões e os municípios seus associados, no âmbito RJSPTP - 

Município de Sátão", de acordo com a reunião de Câmara Municipal realizada no dia 03/08/2018. 

10. Discussão e votação do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais. 

11. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

12. 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 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, 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, 

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 e José Luís Correia de Almeida 

tendo sido substituídos por: Rui Manuel Correia Pina e António Pacheco Aguiar, respetivamente. 
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FALTAS: 

Verificou-se a ausência do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira de Aves, José Luís Mendonça 

Vaz que apresentou justificação de falta. 

 

I INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não há inscrições. 

 

II ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 29 de junho 

de 2018. 

 

Presidente da Assembleia: Colocou o Ponto um da Ordem de Trabalhos à discussão. Foram apontadas 

algumas correções à ata em discussão pela Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal e pelo Sr. João Paulo 

Mendes, que serão devidamente realizadas. 

 

Inscrições: Luís Augusto Quental  

 

Luís Augusto Quental: Começou a sua intervenção mostrando o seu desagrado pelo facto de não ter 

recibo a ata da Assembleia Municipal referindo que esta deveria ter sido enviada com um prazo mínimo 

de cinco dias. Disse ainda que nenhuma reunião da Assembleia Municipal inicia à hora marcada, o que é 

lamentável. 

 

Presidente da Assembleia: Respondeu ao Sr. Luís Augusto Quental que a convocatória os documentos 

foram enviados de acordo com a legislação em vigor e de acordo com o Regimento da Assembleia 

Municipal. Quanto ao horário das reuniões, estas iniciam quando existe quórum e dá sempre alguns 

minutos de tolerância. Não havendo mais ninguém para intervir, colocou a ata da sessão ordinária da 

Assembleia Municipal do dia 29 de junho de 2018 à votação, tendo sido aprovada com: 

Votos a favor: 27 (vinte e sete) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 2 (duas) 

Estavam presentes 29 (vinte e nove) membros na sala, pelo que o documento foi aprovado por maioria. 
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2. Discussão e votação da ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal do dia 01 de 

agosto de 2018. 

 

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

correção à ata em discussão pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sátão, que será devidamente 

realizada. 

 

Inscrições: Não há inscrições.  

 

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

extraordinária da Assembleia Municipal do dia 01 de agosto de 2018 à votação, tendo sido aprovada 

com: 

Votos a favor: 26 (vinte e seis) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 3 (três) 

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

 

3. Leitura de correspondência.  

 

Presidente da Assembleia: Deu 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.  

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

Antes da Ordem do Dia 

 

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

 

Inscrições: Luís Augusto Quental, António Carlos Rodrigues, Armando Cunha, António José Carvalho. 
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Presidente da Câmara: Informou que a inauguração da Sala do Futuro existente na Escola Ferreira 

Lapa em Sátão está agendada para o dia 04 de outubro de 2018, às 10h00. A Sr.ª Diretora do 

Agrupamento de Escolas estendeu o convite a toda a Vereação e aos membros da Assembleia Municipal. 

Informou que no pretérito dia 18 de setembro, foi realizada a assinatura do protocolo de colaboração 

"Programa Saúde Oral para Todos" entre o Município de Sátão e a Administração Regional de Saúde do 

Centro, I.P. numa cerimónia no Centro Cultural de Belém. Os habitantes de Sátão irão dispor de médicos 

dentistas no Centro de Saúde de Sátão para servir a população mais carenciada. De acordo com o 

protocolo assinado, a Câmara Municipal irá fornecer a cadeira de dentista, o Raio X e o aspirador. 

Informou que o programa da criação da empresa Águas de Viseu S.A. terminou, depois de várias 

reuniões realizadas e depois da comunicação de algumas câmaras municipais (Penalva do Castelo, Nelas, 

Mangualde) na reunião realizada ontem em Viseu, terem informado a intenção de não continuar neste 

projeto. O problema da falta de água persiste e preocupa os autarcas. Irão tentar novas soluções. Uma das 

hipóteses que ainda não foi colocada de parte é o abastecimento de água através do Balsemão ou do Cris. 

Quanto ao tão falado agravamento do custo da água, este irá surgir, pois é uma imposição da ERSAR 

(Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos). 

 

Luís Augusto Quental: Abordou o assunto do Golão em Ferreira de Aves, em que existem pessoas 

idosas com dificuldades motoras que não conseguem ter acesso às suas casas. Chamou a atenção para 

que os acessos sejam devidamente realizados. De seguida, referiu-se à habitação social dizendo que a 

mesma é vergonhosa, porque têm as entradas cheias de sucata o que dá uma má imagem, sendo uma das 

entradas do concelho. A Câmara Municipal deve sensibilizar os moradores da habitação social e exigir 

que as entradas tenham um aspeto mais digno, sem amontoados de sucata. 

 

António Carlos Rodrigues: Congratulou-se pelo facto do Governo ter finalmente criado um programa 

de cuidados para a saúde oral e da Câmara Municipal de Sátão estar envolvida neste protocolo, que irá 

permitir às pessoas mais carenciadas terem acesso à saúde oral, que outrora lhes estava vedada. 

 

Armando Cunha: Salientou que quanto mais se discutirem e divulgarem os assunto, mais desenvolvido 

será o concelho de Sátão. Salientou as redes sociais que levam a fóruns de discussão bastante 

importantes. Em relação à água, alguma coisa foi abordada nas redes sociais nestes últimos dois meses. 

Lamenta que tenham abandonado o projeto da barragem da Maeira em que não existiu o peso suficiente 

para se avançar com a obra. Seia e Gouveia estão a tentar pressionar o Governo para terem uma 

barragem. No concelho de Sátão estão a equacionar ficar dependentes de outras barragens e de outros 
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concelhos. Num dos fóruns, da responsabilidade de elementos ativos do Grupo de Cidadãos Pela Nossa 

Terra do concelho de Sátão, foi escrito o seguinte: “Empresa Intermunicipal Águas de Viseu a vergonha. 

…ainda não consegui analisar a fundo a questão.” Se ainda não conseguiu analisar a fundo a questão, não 

devia vir para o fórum de discussão. De seguida é dito “Deixo os nomes de todos os membros da 

Assembleia que votaram a favor para lembrete futuro”. Votaram a favor dezoito pessoas e apenas 

colocou onze. No voto de vencido aparecem os nomes dos vencidos e não dos que aprovaram. Os onze 

que constam mais os sete que faltam, votaram a favor da empresa Águas de Viseu S.A. Destes onze que 

foram colocados, dois não estiveram na reunião: José Luís Correia de Almeida e Ana Cristina Conde 

Gonçalves; isto não é aceitável. Esta situação não abona em nada em favor da clareza e do 

esclarecimento dos assuntos. Acaba por os dividir mais, quando o objetivo fulcral da questão da água é 

daqui a algum tempo, se houver falta de água, saber quem são os responsáveis. A construção da barragem 

é da responsabilidade do Poder Central. Neste momento, falta peso político para nos agregarmos a Viseu 

com mais alguns concelhos e defendê-lo. 

 

António José Carvalho: Começou por dizer que há redes sociais que são da responsabilidade de pessoas 

singulares e a essas pessoas poderão ser assacados determinados tipos de responsabilidade. Se estivessem 

a falar de alguma página de um determinado organismo poderiam assacar outras responsabilidades. 

Tratando-se de páginas pessoais, no seu entender, nem sequer deviam ser trazidas a esta Assembleia 

Municipal. De seguida, diz que foi anunciado, no âmbito de uma candidatura a Fundos Comunitários, 

que havia dois pressupostos: que a empresa Águas de Viseu abarcasse um número de cinquenta mil 

habitantes e integrar três municípios. Tendo em conta que foi público que os concelhos de Viseu, Sátão e 

Vouzela teriam aderido, o número de habitantes ultrapassa os cinquenta mil, qual foi realmente a razão 

para o abandono do projeto da empresa Águas de Viseu S.A. 

 

Presidente da Câmara: Começou por responder ao Sr. Luís Augusto Quental dizendo que realmente o 

Golão não tem os melhores acessos, no entanto é uma Quinta que merece a mesma consideração que as 

outras terras. Esteve sem energia elétrica alguns anos, a qual foi colocada há cerca de quatro anos. Tem 

um acesso em terra batida, mas não será uma zona a alcatroar porque é dentro de alguns anos é mais uma 

quinta que ficará abandonada. No entanto, é uma situação que o preocupa. Quanto à habitação social, 

concordou com o Sr. Luís Augusto Quental, mas informou-o que o Sr. Vereador Fernando Gomes e até 

ele próprio já encetaram conversações com as pessoas de etnia cigana, habitantes dessa zona, para que 

retirassem os objetos lá existentes, que desfeiam a entrada do concelho. Quase de imediato as pessoas 

procederam à respetiva limpeza. No entanto, ultimamente continuam a deixar aquele espaço sujo, 
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situação que tem sido novamente alvo de chamadas de atenção por parte do Sr. Vereador Fernando 

Gomes. Não é fácil lidar com as pessoas de etnia cigana. De seguida, comunicou que ele próprio e o Sr. 

Vice-Presidente foram a Lisboa a uma audiência com a Senhora Secretária de Estado da Habitação, com 

o objetivo de resolver os problemas da habitação social. A Sr.ª Secretária de Estado apresentou-lhes um 

Programa, que devido à sua abrangência não é fácil de interpretar nem a nível local executar. Daí estarem 

programadas quatro sessões a nível nacional, onde os técnicos irão elucidar e interpretar o Programa. A 

Câmara Municipal está atenta e pretende aproveitar ao máximo esse Programa de modo a acabar com os 

problemas da habitação social, que contempla pessoas de etnia cigana e outras pessoas carenciadas do 

concelho de Sátão. Respondeu ao Sr. Armando Cunha referindo que a construção da barragem das 

Maeira era, no início, um dos objetivos aquando da constituição da empresa Viseu S.A. mas que depois 

foi colocada de parte, porque não é essa a intenção do Poder Central e da própria Comunidade Europeia. 

Foi dito pelo Sr. Ministro que só haveria comparticipação se houver agregação. Disse ainda que a 

barragem de Fagilde, nas condições atuais terá uma durabilidade de cerca de sete anos. O projeto da 

barragem de Falgide será uma nova barragem ou realização de obras na existente. Por último, respondeu 

ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sátão referindo que quando se projeta a constituição de uma 

sociedade, esta é idealizada de uma determinada maneira com determinado número de sócios que têm 

uma participação no capital social e daí resultam os respetivos estudos. A Câmara Municipal de Sátão 

terá de pagar, pelos estudos que já foram realizados, mais de dois mil euros, correspondentes a 7% dos 

mesmos, de acordo com o número de habitantes do concelho. Esses estudos foram feitos tendo em conta 

os oito concelhos e os seus condicionalismos. Não era fácil nem rentável fazer-se uma associação de 

municípios constituída por Sátão, Vouzela e Viseu, até pela geografia apresentada. Aguardam uma nova 

solução para resolver o problema da falta de água.  

 

Luís Augusto Quental: Diz ao Sr. António Carlos Rodrigues que quando o Município de Sátão faz algo 

de benéfico, não interessa a cor partidária de quem o faz. Porque a pessoa que salientou foi aquela que 

disse há pouco tempo, que o Infarmed vai para o Porto; “palavra dada é honrada”, mas de honra tem 

pouco, disse. Referiu que interessa-lhe que o Programa da Saúde Oral beneficie as pessoas, não interessa 

de onde vem. Diz que a barragem da Aguieira está em descarga constante, pois atualmente tem os níveis 

preocupantes do ano passado e não havia razão para isso atualmente. O problema são os contratos que a 

EDP e as empresas, porque estas quanto mais descarregarem mais recebem. Salientou que ele votou 

contra o projeto e votará sempre contra o que for para a perca de autonomia do concelho de Sátão. Ou 

seja, o concelho deixar de comandar os seus recursos naturais. A política deve ser sempre em prol do 

concelho.  
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III ORDEM DO DIA 

 

4. Discussão e votação da 2.ª Revisão Orçamental do ano de 2018. 

 

Presidente da Assembleia: Colocou o ponto quatro da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Presidente da Câmara Municipal: Explicou que esta Revisão é necessária para a criação da rubrica 

para pagar os equipamentos que a Câmara Municipal de Sátão tem de pagar ao Serviço Nacional de 

Saúde, no âmbito do Programa Saúde Oral. Também irão construir polidesportivos que serão 

devidamente enquadrados, como é o caso de um Campo de Futebol de 7 para a Associação Desportiva de 

Sátão, pois de ano para ano têm cada vez mais inscrições de jovens no futebol.  

 

Inscrições: João Paulo Mendes 

 

João Paulo Mendes: Pergunta quais os valores que vão ser retirados e repostos em cada uma das 

rubricas. 

 

Dr. Domingos Rodrigues, Chefe da Unidade Financeira: Explicou ao Sr. João Paulo Mendes os 

valores retirados e repostos da Revisão Orçamental em análise. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo mais ninguém para intervir e feita a discussão da 2.ª Revisão 

Orçamental do ano de 2018, esta foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 29 (vinte e nove) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 29 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. 
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5. Discussão e votação da proposta de fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI) respeitante ao ano de 2018 a liquidar em 2019. 

 

Presidente da Assembleia: Colocou o ponto cinco da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Presidente da Câmara Municipal: Apresentou a proposta em discussão. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

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

fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) respeitante ao ano de 2018 a liquidar em 

2019, esta foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 29 (vinte e nove) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 29 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. 

 

6. Discussão e votação da proposta de redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI) de acordo com a Lei n.º 82-D/2014, de 31/12 e com o aditamento do n. 13 ao art. 112.º 

do Código do IMI, e com a Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, artigo 112.º-A. 

 

Presidente da Assembleia: Colocou o ponto seis da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Presidente da Câmara Municipal: Apresentou a proposta em discussão. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 
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Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a discussão da proposta de 

redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de acordo com a Lei n.º 82-D/2014, de 31/12 

e com o aditamento do n. 13 ao art. 112.º do Código do IMI, e com a Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, 

artigo 112.º-A, esta foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 29 (vinte e nove) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 29 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. 

 

7. Discussão e votação da proposta de fixação da participação variável no IRS/2018. 

 

Presidente da Assembleia: Colocou o ponto sete da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Presidente da Câmara Municipal: Apresentou a proposta em discussão e referiu que à semelhança de 

anos anteriores, a proposta apresentada é a de manter os 5% de taxa de IRS, porque quem iria beneficiar 

desta redução, não seriam as pessoas que mais necessitam. Uma grande parte dos habitantes das aldeias 

do Concelho não paga essa taxa, atendendo aos seus rendimentos. A Câmara Municipal precisa dessa 

receita para realizar os seus projetos. Por isso apresentam essa taxa, que foi aprovada em reunião de 

Câmara Municipal, apesar de ter sido apresentada uma contraproposta de 2,5%. 

 

Inscrições: António Carlos Rodrigues, Rui Pina 

 

António Carlos Rodrigues: Referiu que uma vez que a taxa de IMI está nos valores mais baixos, a 

Câmara Municipal poderia ter encontrado um meio-termo nesta taxa e tê-la colocado nos 2,5%.  

 

Rui Pina: Perguntou que montante corresponde aos 5% de IRS. 

 

Presidente da Câmara: Respondeu ao Sr. António Carlos Rodrigues que a Câmara Municipal mantém 

a taxa apresentada. De seguida respondeu ao Sr. Rui Pina dizendo-lhe que o montante arrecadado pela 
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Câmara Municipal de Sátão é de cerca de 15.000,00€ (quinze mil euros) por mês, mas que o Sr. Dr. 

Domingos Rodrigues chefe da Unidade Financeira poderá fornecer-lhe os dados corretos, se assim 

pretender. 

 

Rui Pina: Questionou esse número, porque se estão a referir-se a 200.000,00€ (duzentos mil euros), 1% 

desse montante não lhe parece que seja um valor assim tão grande do qual a Câmara possa prescindir. E 

1% de redução do IRS seria uma imagem que a Câmara Municipal transmitiria ao concelho de Sátão de 

benefício a quem cá mora ou quiser morar. 

 

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

fixação da participação variável no IRS/2018, esta foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 17 (dezassete)  

Votos contra: 11 (onze) – João Paulo Figueiredo Mendes, José Carlos Moreira da Costa, 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: 1 (uma) – Luís Augusto Mateus do Quental 

Estavam presentes 29 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. 

 

8. Discussão e votação da fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP). 

 

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

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Presidente da Câmara Municipal: Explica que é uma taxa que dá uma receita ao Município de Sátão de 

cerca de 1.000,00€ (mil euros). 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 



       
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
 

12 

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a discussão da fixação da Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), esta foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 29 (vinte e nove) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 29 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. 

 

9. Discussão e votação da “Adenda aos contratos interadministrativos de delegação de 

competências celebrados entre a CIM Viseu Dão Lafões e os municípios seus associados, no 

âmbito RJSPTP - Município de Sátão", de acordo com a reunião de Câmara Municipal 

realizada no dia 03/08/2018. 

 

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

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Presidente da Câmara Municipal: Explicou que já foi feita a delegação de competências para este 

Contrato Interadministrativo. Em 03 de dezembro de 2019 terá de entrar em vigor um novo modelo de 

administração dos transportes na nossa região, em que as câmaras municipais têm competências 

delegadas na CIMVDL relativamente aos transportes públicos no Concelho, na Região e até aos que 

atravessam o Concelho, como é o caso da ligação de São João da Pesqueira-Lisboa. Na deliberação já 

realizada na Assembleia Municipal, não foram incluídos os transportes escolares, nem os transportes 

ocasionais, daí a necessidade deste Ponto da Ordem de Trabalhos. 

 

Inscrições: Luís Augusto Quental 

 

Luís Augusto Quental: Referiu que as palavras que se ouvem na política portuguesa atual são: 

descentralização, desconcentração e uma maior envolvência do Governo em criar competências, quer 

nas câmaras municipais quer nas juntas de freguesia, sem dar o que é mais importante, que são as 

garantias financeiras. É o caso do plano da saúde, do plano escolar e agora também dos transportes. A 

descentralização tem provocado a criação de outras empresas que envolvem milhões e que vai aumentar 
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o custo do bilhete. No caso do Sátão existe um autocarro de manhã e outro de tarde, com ligação a 

Viseu. Pergunta se essa situação vai melhorar no plano dos transportes. Disse ainda que, com a criação 

de tantas comunidades intermunicipais, espera que criem uma que tenha sede no Sátão e que traga 

benefícios para a população satense. Quando for necessário um autocarro para a Câmara Municipal de 

Sátão, esta deve ir à CIMVDL, atempadamente, solicitar esse transporte, com todos os atrasos que daí 

advêm. Esta situação acarreta um custo fixo de pessoas, trabalho esse que antes era realizado pelas 

câmaras municipais.  

 

Presidente da Câmara: Esclarece que atualmente as câmaras municipais não têm poder nenhum sobre 

este tipo de transportes. Esta situação é imposta pela legislação em vigor.  

 

Presidente da Assembleia: Não havendo mais ninguém para intervir e feita a discussão da “Adenda aos 

contratos interadministrativos de delegação de competências celebrados entre a CIM Viseu Dão Lafões e 

os municípios seus associados, no âmbito RJSPTP - Município de Sátão", de acordo com a reunião de 

Câmara Municipal realizada no dia 03/08/2018, esta foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 18 (dezoito) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 11 (onze) 

Estavam presentes 29 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. 

 

10. Discussão e votação do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais. 

 

Presidente da Assembleia: Retirou este ponto da Ordem de Trabalhos, porque o mesmo é da exclusiva 

competência da Câmara Municipal. 

 

11. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

e  

12. Informação sobre a Atividade Municipal e outros assuntos de interesse concelhio. 
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Presidente da Assembleia: Colocou os pontos onze e doze da Ordem de Trabalhos à discussão. 

 

Inscrições: António Carlos Rodrigues, João Paulo Mendes, Lisa Marques, Eliseu Pimentel, Armando 

Cunha, António José Carvalho, Luís Augusto Quental 

 

António Carlos Rodrigues: Iniciou a sua intervenção abordando as Festas de São Bernardo, em que o 

Sr. Presidente da Câmara Municipal referiu à Rádio do Jornal do Centro o alargamento do recinto, o qual 

não percebeu; de seguida a jornalista colocou-lhe uma pergunta quanto à redução da verba do ano 

passado perante este ano. Assim, questiona o Sr. Presidente da Câmara Municipal o porquê da 

diminuição da verba para as festas relativamente ao ano anterior e o porquê do atraso nos pagamentos da 

Câmara Municipal das Festas do ano anterior, em que foi referido que contemplavam o pagamento das 

festas de 2016 e de 2017, sendo o prazo de pagamento do Município na ordem dos quinze dias. Pergunta 

qual é o apoio dos Bombeiros Voluntários de Sátão nas Festas de São Bernardo e porque estão a 

organizá-las. Quanto ao Parque Empresarial de Sátão referiu que o entristece o facto de não terem ainda 

surgido empresas nesse local e verificou que a placa de inauguração é de 30 de setembro de 2015. 

Salientou que passados três anos, continuam com o Parque Empresarial sem empresas e sem acessos. 

 

João Paulo Mendes: Como a criação da empresa Águas de Viseu S.A. está terminada, perguntou qual é 

a estratégia que a Câmara Municipal de Sátão tem para, nomeadamente, resolver algumas questões que 

há algum tempo o preocupam. Salientou ainda que na altura não votou contra a constituição da Empresa 

Águas de Viseu S.A., mas sim contra a forma como foi constituída e a forma como todo o processo 

decorreu e também, porque não havia investimento no Sátão. Referiu que está muito preocupado com a 

questão da água, tendo abordado o assunto das perdas de água no ano de 2005, quando ocupava o cargo 

de Vereador da Câmara Municipal de Sátão, para resolver ou minorar alguns problemas que já na altura 

se verificavam. Os recursos são escassos é importante trabalhar essa área: na questão das perdas de água 

e na sua gestão. Pergunta o que a Câmara Municipal tem previsto fazer nestes próximos tempos nesta 

duas áreas. De seguida, aborda o projeto de ligação da EN 329 à EN 229, apelidada de variante. Analisou 

o projeto que se encontra na secção de obras e, na sua opinião, é um projeto que não vai resolver os 

problemas que atualmente existem. Pelo perfil que tem, de 6,5 metros e meio, pelas inclinações que 

apresenta, mas sobretudo porque atravessa uma zona urbana consolidada em três sítios. Queriam uma 

variante que fosse digna do nome e que fosse realmente uma alternativa, não só para o trânsito que 
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circula pela Sátão, mas também que fosse uma solução viária para o espaço empresarial que já está 

implementado e que obviamente, no futuro, tenha as acessibilidades de acordo com o mesmo. Aquela 

projeto apresenta vários problemas porque interceta várias estradas. Na localidade de Meã vai intercetar a 

EN 229 numa zona perigosa. De seguida apresentou e entregou um desenho com uma alternativa ao 

projeto existente, que pode até ser mais cara, mas que vai resolver vários problemas e que futuramente 

pode ser também um polo de desenvolvimento para o Sátão, pois traria uma série de benefícios em 

termos de fluidez de tráfego e de desenvolvimento do espaço industrial. Esta alternativa vai ligar a uma 

zona que futuramente vai ser ligada à variante Tojal – Rãs, ou seja, é uma alternativa que tem lógica, ao 

contrário daquilo que está a ser proposto pela Câmara Municipal, que não tem uma lógica de 

funcionamento. Desafiou a Câmara Municipal a pensarem em outra solução mais eficaz, talvez mais 

onerosa mas que resolve os problemas. Laçou um pedido aos Srs. Deputados da Assembleia Municipal 

que se desloquem à rotunda das Oliveiras, um pouco mais acima estão colocadas umas estacas azuis que 

é onde a estrada vai arrancar e observem o afunilamento que acontece o qual se percebe facilmente. 

Salientou que estão na Assembleia Municipal apenas para defender os interesses do concelho.  

 

Lisa Marques: Salientou o Passeio Sénior realizado pela Câmara Municipal, referindo que é uma boa 

iniciativa. No entanto, manifesta interesse em saber se existe algum controlo relativamente às inscrições 

em termos de idade, porque tem conhecimento de pessoas que não têm 65 anos e que participaram. Esta 

situação acarreta custos para a Câmara Municipal. Referiu uma solução: ou as pessoas começam a pagar 

para participação no Passeio Sénior ou então altera-se a idade. Disse ainda que no ano passado a Câmara 

Municipal pagou o almoço e o lanche e este ano nem um pequeno lanche ofereceram aos idosos. 

 

Eliseu Pimentel: Focou um assunto que disse que não é da responsabilidade da Câmara Municipal, mas 

é um dever de todos alertar para o mesmo: a floresta do pinheiro bravo está a ser destruída por uma 

praga. Pergunta se é a possível a Câmara Municipal ter uma atitude junto dos técnicos nacionais para que 

se diminua esta praga. 

 

Armando Cunha: Salientou que a estrada de ligação da EN 329 à EN 229 deve ser realizada e estudar 

também a proposta apresentada pelo Sr. João Paulo Mendes. A Câmara Municipal criou um Parque 

Empresarial com as devidas estruturas e com boas acessibilidades e alguns menosprezam a obra. Ao 

terem esta atitude, estão a prejudicar o concelho. Se alguns líderes de opinião criticam a forma com está 

feito o Parque Empresarial de Sátão, deste modo afastam os possíveis investidores. A atitude correta é 

apoiar e fomentar as empresas. De seguida, diz que foi publicitado nas redes sociais pela Câmara 
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Municipal que no feriado Municipal, que é dia 20 de agosto, se iria proceder à entrega do Prémio 

Literário Cónego Albano Martins de Sousa e a Assembleia Municipal deveria ter marcado presença em 

maior número. Este ano tiveram mais de cinquenta obras a concurso e a presença dos membros da 

Assembleia Municipal também dignificava o ato. Disse ainda que em termos de cultura, a Casa da 

Cultura de Sátão tem algumas exposições interessantes e que merecem uma visita, por exemplo, a 

exposição “Presenças da Eternidade: a Arte na Paróquia de Ferreira de Aves”, que apresenta um 

património riquíssimo. Solicitou à Câmara Municipal para continuar a desenvolver esforços para 

combater a praga da vespa asiática, que está a dizimar as abelhas que produzem o mel. A proteção da 

floresta é muito importante. Está aberto neste momento o concurso para os sapadores florestais tendo o 

Sátão sido contemplado para tal. A limpeza das ruas, bermas e valetas é necessária para o escoamento 

das águas. O melhoramento da recolha dos lixos deve ser uma realidade. Defendeu a construção de uma 

ciclovia de ligação Sátão – Samorim. Quanto ao trânsito na Rua Vila da Igreja, junto ao Centro de Saúde, 

Rua dos Combatentes, junto ao Centro de Dia deveriam fazer um alerta para os limites de velocidade. 

 

António José Carvalho: Referiu o Tribunal de Sátão, que em declarações públicas ao Jornal do Centro, 

a Dr.ª Maria José Guerra Juíz Presidente da Comarca de Viseu assumiu que, em relação aos Juízes de 

Competência Genérica do Sátão, vulgarmente designado de Tribunal de Sátão, está previsto o regresso 

dos processos judiciais de Penalva do Castelo para a Comarca de Mangualde. Não concordam com esta 

situação; refere-se a um Decreto-Lei que entrou em vigor em setembro de 2014 e como tal alterava a 

competência territorial dos Juízes de Competência Genérico do Sátão passando a compreender os 

municípios de Penalva do Castelo, Sátão e Vila Nova de Paiva. Quatro anos volvidos, entendem que não 

pode haver uma avalização circunstanciada e, como tal, não concordam e entendem que a Assembleia 

Municipal de Sátão deve manifestar a sua oposição ao encerramento de qualquer serviço público no 

concelho. Sabem que decorreram diligências entre os Srs. Presidentes das Câmaras Municipais de Sátão e 

Vila Nova de Paiva, por isso pergunta se já pode ser divulgada a esta Assembleia Municipal alguma 

decisão. A freguesia de Sátão exprime o seu desacordo pela forma como as políticas de reformulação de 

serviços públicos continuam, nalguns casos, a ser concretizadas pelo Governo Central, sem diálogo com 

as autarquias. A freguesia de Sátão não pode estar ao lado desta forma cega, que contraria os objetivos 

essenciais de eficiência e rigor na utilização dos bens e dos dinheiros públicos.  

De seguida, abordou a Educação no concelho referindo que no arranque deste ano letivo e para 

promover a prática de uma alimentação saudável, o Município decidiu ofertar fruta duas vezes por 

semana a todos os alunos das escolas do 1.º Ciclo, com base no Programa Regime de Fruta Escolar, uma 

iniciativa de âmbito Europeu. A partir deste ano letivo também serão contempladas todas as crianças que 
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frequentam os jardins-de-infância. Para além disso e para fomentar a prática do desporto, as crianças dos 

jardins-de-infância têm a oportunidade de participar gratuitamente no Projeto Brincar na Água, onde, 

quinzenalmente terão natação alternada com a prática de atividade física. Elogiam estas duas iniciativas, 

porque tudo o que contribui para o bem-estar das crianças deve merecer a aprovação de todos os 

elementos da Assembleia Municipal. Perguntou ao Sr. Presidente da Câmara Municipal se tem algum 

desenvolvimento no processo de resolução de inexistência de uma antena de cobertura de rede móvel em 

vários locais da freguesia de Sátão, nomeadamente nas localidades de Pedrosas, Pereiro, Samorim e 

Cruz. Quanto às placas toponímicas, estas são da responsabilidade das respetivas juntas de freguesia, de 

acordo com a legislação em vigor. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sátão tentou resolver de 

boa-fé uma questão que julga que grande parte dos elementos da Assembleia Municipal teve 

conhecimento. Foi uma questão que surgiu entre duas comunidades: Cruz e Samorim. Alterou esta 

Assembleia Municipal que apesar de ser da competência da freguesia de Sátão, ao abrigo da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, não há nenhuma razão impeditiva para a existência de um regulamento 

municipal de toponímia e numeração. Há vários exemplos concretos do distrito, como por exemplo o de 

Viseu e o de Mangualde. Abordou a Praia Fluvial do Trabulo que foi certificada com água balnear e foi 

distinguida este ano com o Prémio Praia Revelação 2017, galardão atribuído pelo Guia das Praias 

Fluviais, às novas praias fluviais que mais se destacaram pela qualidade das infraestruturas e serviços 

disponibilizados. Enalteceu este prémio que mostra que este investimento foi uma aposta ganha. De 

seguida, abordou a rede de água em Contige em que vários habitantes têm demonstrado o seu desagrado 

pelo facto do fontanário de Contige não possibilitar a recolha de água. Esta seca está relacionada com a 

otimização de recursos hídricos. Concordam que seja mais premente a água não faltar nos lares para uso 

doméstico e faltar no fontanário, todavia questionam algo que já adiantaram como uma possibilidade, 

que é a colocação de torneiras para impedir o desperdício, uma torneira reguladora de descargas 

evitando esse esbanjar da água. Por fim, referiu-se à Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto. É uma lei que 

procedeu à alteração da Lei das Finanças Locais aprovada pela Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro. 

Algumas alterações relevantes foram introduzidas no que ao Fundo de Financiamento das Freguesias 

(FFF) diz respeito. De facto, é algo com o qual a ANAFRE lutou e algumas reivindicações foram 

concretizadas. Uma delas é que as freguesias passam a ter direito a uma participação nos impostos dos 

Estado o equivalente a 2,5% na média aritmética simples da receita fiscal, contra os 2% que estavam em 

vigor anteriormente. Uma outra alteração diz respeito aos critérios de repartição do FFF pelas freguesias. 

Agora estão definidas e passam as ser os seguintes: 20% com base na densidade populacional, que no 

caso do Sátão, à semelhança de outros concelhos do interior reduziu, passando de 65 indivíduos por 

quilómetro quadrado em 2001, passando para 51,4 em 2017. 50% na razão direta do número de 
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habitantes e 30% na razão direta da área. Questionam a Câmara Municipal acerca da previsão da 

adequação legal do montante a transferir ao abrigo dos contratos interadministrativos se essa for a sua 

perceção, passar a haver esta consonância com esta Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, que entretanto foi 

aprovada e entrou em vigor. 

 

Luís Augusto Quental: Está a aproximar-se a Feira do Míscaro e é imperativo que os restaurantes 

tenham um prato de míscaros. É igualmente imperativo que a Câmara Municipal, no uso da sua faculdade 

com a qual concorda, quando dá verbas aos clubes desportivos, peça uma auditoria das contas. Porque 

estas verbas incluem uma verba para jovens e estes pagam para jogar e até pagam os exames médicos. 

Não concorda em absoluto com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sátão, porque se tiverem 

memória, o candidato a Presidente da Câmara Municipal do Grupo de Cidadãos Pela Nossa Terra deu o 

apoio numa reunião extraordinária ao candidato do Partido Socialista de Penalva do Castelo a tentar que 

as pessoas fossem de Penalva do Castelo para o Tribunal de Mangualde e há duas semanas veio dar uma 

“cambalhota”, salientando que ele próprio não renega a sua consciência e irá defender sempre o povo de 

Sátão. Agora o antigo candidato a Presidente da Câmara Municipal do Grupo de Cidadãos Pela Nossa 

Terra veio dizer nos meios de comunicação social o contrário do que tinha dito. 

 

Presidente da Câmara: Respondeu ao Sr. Carlos Rodrigues que relativamente ao alargamento do 

recinto nas Festas de São Bernardo, este foi realizado, tendo sido retirado um poste elétrico o que 

possibilitou que o espaço dedicado às festas fosse ampliado. Quanto ao custo das Festas de São Bernardo 

em relação ao Órgão Executivo, já está esclarecido, tendo sido até objeto de algumas confusões, porque 

houve atas que foram lidas mas que não tiveram em atenção uns protocolos assinados com os Bombeiros 

Voluntários de Sátão. A colaboração dos Bombeiros Voluntários não é só deste ano, pois já existe há 

muitos anos, estando essa situação acautelada em protocolo. Quanto ao custo das Festas e ao atraso no 

pagamento, enquanto não são apresentadas as faturas, a Câmara Municipal não é devedora e foi essa 

situação que aconteceu. Toda esta situação foi explicada pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal 

numa reunião do Órgão Executivo, tendo até o Sr. Vereador em questão ter pedido desculpas pela 

situação levantada. As festas foram mais onerosas no ano passado porque o artista em questão leva um 

montante mais elevado, mas também proporcionou um espetáculo do agrado das pessoas. Quanto ao 

Parque Empresarial este ainda não foi inaugurado. Está um pouco demorado, mas já há um projeto de 

uma firma de pneus que já originou alteração ao Regulamento que será presente a uma próxima reunião 

do Órgão Executivo e se for obrigatório virá também a uma próxima reunião da Assembleia Municipal. 

À Câmara Municipal compete dar condições – que já existem – e estimular e acarinhar os potenciais 
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empresários interessados em investir no concelho de Sátão. Têm tido empenhamento e dentro da lei têm 

dado o máximo de facilidades, agindo com celeridade. Respondeu ao Sr. João Paulo Mendes que o 

assunto da criação da empresa Águas de Viseu S.A. foi na data de ontem terminado. As estratégias virão 

a seu tempo, pois é uma situação muito recente. Salientou que não quer culpar ninguém por esta empresa 

não ter avançado, pois quem irá verificar quem foram os culpados, se os houve, é o futuro e as 

populações. No entanto, salientou que as câmaras que não quiseram aderir tomaram a sua opção em 

consciência, assim como os membros da Assembleia Municipal que votaram contra. É uma tomada de 

posição a qual não critica, que tomaram salvaguardando os interesses dos seus munícipes. Quanto às 

perdas de água, estas são um pouco exageradas e parte delas acontece pelo facto de ainda não se ter 

implementado a contagem da água às IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social), à Igreja, às 

associações, à própria Câmara Municipal. Quanto à ligação da estrada EN 229 à EN 329 felicitou o Sr. 

João Paulo Mendes por ter apresentado uma proposta alternativa, pois demonstra o seu interesse. 

Salientou que já na altura do Sr. Luís Manuel Cabral, anterior Presidente da Câmara Municipal de Sátão, 

foi feito um estudo também para a realização dessa variante, mas a mesma apresentava custos 

incomportáveis para o Município. A ligação das duas estradas já tem a decisão tomada e será realizada, 

de acordo com o projeto atual. Foi encomendado um estudo dos custos do terreno ao Sr. Eng.º Pimentel e 

contrariamente ao que acontece com a ligação da estrada no Trabulo – que irão colocar a concurso ainda 

este mês, já fizeram contratos de promessa compra e venda e já encetaram negociações, onde o custo do 

terreno é homogéneo – no caso da ligação da EN 229 e da EN 239 há custos variáveis que é preciso 

definir em cada propriedade, e ainda não possuem esses custos. A proposta apresentada pelo Sr. João 

Paulo Mendes é uma proposta mais futurista mas que não resolveria o problema na totalidade, 

nomeadamente com o trânsito de pesados de relacionamento mais próximo com a vila. A variante que 

faria a ligação Tojal – Rãs já foi apresentada há muitos anos atrás, mas não é viável. Respondeu à Sr.ª 

Lisa Marques, quanto ao Passeio Sénior a norma é que se destina às pessoas com mais de 65 anos, no 

entanto, podem ir pessoas com menos idade acompanhando pessoas com 65 anos e com necessidades. As 

inscrições são realizadas nas juntas de freguesia e no Gabinete de Atendimento ao Munícipe da Câmara 

Municipal de Sátão e o critério é o já referido. Referiu ainda que, no ano anterior, o Passeio Sénior teve 

como destino uma quinta onde foi oferecido o almoço e o lanche e onde a animação foi toda realizada 

nessa quinta. Este ano, entenderam fazer de outro modo, onde o convívio, a boa disposição e a 

confraternização estiveram sempre presentes, houve partilha das merendas e as pessoas gostaram. É um 

critério adotado pela Câmara Municipal. Respondeu ao Sr. Eliseu Pimentel que teve uma reunião esta 

semana com o Sr. Secretário de Estado das Florestas na Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões 

(CIMVDL) onde também foi abordada esta praga do pinheiro bravo apelidada de nemátodo. Foi dito por 
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ele, que se a CIMVDL assim o entendesse, disponibilizaria um técnico especialista nessa área para tentar 

minimizar a proliferação dessa praga que está a dizimar os pinheiros bravos. Disse ainda que o ponto 

principal desta reunião foi a multiplicação dos eucaliptos, que é uma preocupação urgente. No âmbito do 

combate aos fogos, para a CIMVDL já foi atribuída uma brigada de quinze homens, tendo solicitado três 

brigadas que também serão disponibilizadas. Foi realizado um estudo em que a localização da primeira 

brigada foi indicada para o Sátão, porque este tem uma mancha verde muito grande com um potencial 

para fogos enorme e, porque fica numa zona estratégica. As outras duas serão atribuídas a Castro Daire e 

a Vouzela. De seguida, respondeu ao Sr. Armando Cunha referindo que realmente as abelhas asiáticas 

são uma calamidade a qual estão a desenvolver todos os esforços possíveis para a combater, com a 

aplicação de químicos. Também combateram a galha do castanheiro que já está a dar resultados 

positivos, sendo igualmente um processo demorado. O Município de Sátão está atento e para o ano 

continuará com estes dois serviços. Dá conhecimento da doação à Câmara Municipal de Sátão de uma 

casa nas Pedrosas com destino a Museu ou Casa Museu e de uma coleção de cento e sessenta e quatro 

quadros de Arte Naif por parte do Sr. Dr. Hermínio Ferreira. Será realizada ainda este ano uma exposição 

na Casa da Cultura de parte dessas obras. Quanto à recolha do lixo, este ano correu muito mal, que até o 

Município fez vingar a sua retaliação pela não recolha, atrasando de propósito o pagamento dos meses de 

junho e julho. A culpa desta situação foi da Associação do Planalto Beirão da qual a Câmara Municipal 

de Sátão também faz parte, porque a empresa que lhe fornece os camiões, a Ferrovial teve alguns 

problemas burocráticos na entrega dos mesmos, e a certa altura, o Planalto Beirão também teve falta de 

motoristas para conduzir esses camiões. Daí surgiram os ditos problemas que foram uma vergonha, 

sobretudo no mês de agosto, quando a população triplica no concelho. Espera que para o ano esta 

situação não se repita. Quanto à construção da ciclovia, é uma situação que não é fácil de concretizar. 

Quanto à Rua Vila da Igreja só será resolvido o trânsito quando estiver concretizada a ligação da estrada 

EN 229 à EN 329. Respondeu ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sátão que em relação ao 

Tribunal de Sátão, um dos primeiros atos enquanto Presidente de Câmara Municipal foi deslocar-se a 

Lisboa na companhia do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, ao Gabinete da Sr.ª Ministra da 

Justiça, à qual solicitou uma audiência, onde a Sr.ª Ministra garantiu que, de facto, os processos do 

concelho de Penalva do Castelo iriam transitar para o Tribunal de Mangualde. Quando há dias se voltou a 

falar deste assunto, reuniu com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva e 

solicitaram à Sr.ª Ministra da Justiça para os receber para arranjarem uma maneira do processos do 

Tribunal de Sátão não diminuírem. Já receberam um ofício da Sr.ª Secretária de Estado referindo que o 

Tribunal de Sátão continua como Tribunal de Competência Genérica. Este é o ponto de situação atual. 

Registam com muito agrado o apoio que é dado quer pelos Srs. Vereadores do Grupo de Cidadãos Pela 
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Nossa Terra, quer pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sátão. Mas também regista com a mágoa 

tal como o Sr. Luís Augusto Quental, o facto de esta tomada de posição só ter sido tomada agora. Em 

devido tempo, não houve esse apoio, quando foi feita uma estratégia pelo então Presidente de Câmara 

Municipal Dr. Alexandre Vaz. Deve-se lutar pelo Sátão; o concelho – neste caso o Tribunal de Sátão – 

deve ficar acima das políticas. Informou que ainda não têm a audiência marcada e está a envidar todos os 

esforços, inclusivamente políticos, por parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Paiva, que nesta área tem uma influência muito mais forte. Na educação, agradeceu o reconhecimento 

por parte do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sátão. No entanto, por vezes o Governo gosta de 

fazer coisas com o dinheiro dos outros. Isto, porque relativamente às escolas do 1.º Ciclo há uma 

comparticipação do IFAP (Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas) no que respeita à fruta; 

este ano alargaram também aos jardins-de-infância, mas o IFAP disse que não tinha verba disponível 

ficando a cargo da Câmara Municipal. Mesmo nestas condições, a Câmara Municipal vai assegurar a 

distribuição da fruta às crianças dos jardins-de-infância. Quanto à rede móvel nas Pedrosas todos os 

meses entra em contacto com a Sr.ª Dr.ª Fátima Menezes, da Administração da MEO que lhe disse que 

esse assunto está só com ela própria e assim que haja uma hipótese a antena será instalada. A Câmara 

Municipal continua a pressionar. Quanto à colocação das placas toponímias, a lei refere que a 

responsabilidade é das juntas de freguesia, há regulamentos e estes não se podem sobrepor à lei geral. 

Quanto à placa de Samorim/ Cruz já é um assunto muito antigo que deu alguma polémica que tentou 

resolver. Mas não é de fácil resolução. Ficou satisfeito pelo galardão atribuído pelo Guia das Praias 

Fluviais como Praia Revelação 2017, mas a estrada que será construída irá enriquece-la ainda mais. 

Quanto ao fontanário de Contige é um assunto que é abordado todos os anos, mas o interesse do 

Município é que as pessoas tenham água em casa. Quanto à lei dos financiamentos ainda não está 

totalmente definida no que diz respeito à descentralização. Quanto ao facto do Município seguir essa 

fórmula para a atribuição das verbas nos contratos interadministrativos é algo que se poderá estudar. 

Disse ainda que na última reunião de Câmara Municipal foi disponibilizada a forma utilizada atualmente. 

Quanto aos pratos com míscaros confecionados nos restaurantes do concelho na altura da Feira do 

Míscaro, a Câmara Municipal sensibiliza-os para essa situação e os restaurantes têm disponibilizado os 

mesmos. Até fora da época dos míscaros, é possível encontrar pratos de míscaros, sujeitos a uma reserva 

prévia. Quanto às verbas atribuídas aos clubes, a Câmara Municipal estipula o montante para os seniores 

e para as camadas jovens. A administração dessas verbas é da responsabilidade dos clubes. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo mais ninguém para intervir e depois de terminada a discussão 

da Ordem de Trabalhos deu por encerrada a reunião às 12h30. 
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A Presidente da Assembleia 

 

_________________________________________ 

 

As Secretárias 

 

________________________________________ 

 

 

_________________________________________ 


