
       
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
 

1 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

ATA N.º 7/2018 

DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

Aos vinte e três dias do mês de novembro 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 28 de setembro de 

2018. 

2. Discussão e votação da ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal do dia 15 de outubro 

de 2018. 

3. Leitura de correspondência.  

 

III ORDEM DO DIA 

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

5. Discussão e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano (2019 a 2022) - ano financeiro 

2019. 

6. Discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2019. 

7. Discussão e votação da autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia 

Municipal - assunção de compromissos plurianuais - Orçamento para o ano de 2019.  

8. Discussão e votação das despesas de representação dos cargos de direção intermédia de 2.º grau, 

de acordo com a proposta aprovada na reunião de Câmara Municipal realizada no dia 31/10/2018. 
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9. Informação de Compromisso para Anos Seguintes: Transportes Escolares em circuitos Especiais 

para o Ano Letivo 2018/2019 – Circuitos 9) e 9 a); Implementação e dinamização das Atividades 

de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico – ano letivo 2018/2019; 

Desenvolvimento de atividades de expressão musical para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

do concelho de Sátão durante o ano letivo 2018/2019 e aulas de música. 

10. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

11. 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 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, 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, 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 e João Luís Cid Correia de 

Carvalho tendo sido substituídos por: Rui Manuel Correia Pina e Tiago André Cardoso Figueiredo, 

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 e de Armando José Ribeiro da Cunha, que apresentaram 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 28 de 

setembro de 2018. 

 

Presidente da Assembleia: Colocou o Ponto um 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 28 de setembro de 2018 à votação, tendo sido aprovada com: 

Votos a favor: 27 (vinte e sete) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 27 (vinte e sete) membros na sala, pelo que o documento foi aprovado por 

unanimidade. 

 

O Sr. Vereador Acácio Pinto interpelou a Sr. Presidente da Assembleia Municipal, se poderia intervir 

questionando uma afirmação proferida na ata agora aprovada. 

 

Vereador Acácio Pinto: Referiu que na reunião da Assembleia Municipal realizada no dia 28 de 

setembro de 2018, cuja ata foi agora aprovada, foi dito pelo Sr. Luis Augusto Quental o seguinte: “o 

candidato a Presidente da Câmara Municipal do Grupo de Cidadãos Pela Nossa Terra deu o apoio 
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numa reunião extraordinária (…).” Neste seguimento, pergunta-lhe se o candidato a que se refere é ele 

próprio. 

 

Luís Augusto Quental: Respondeu afirmativamente dizendo que se referia ao Sr. Vereador Acácio 

Pinto. 

 

Vereador Acácio Pinto: Interveio para o exercício do direito de defesa e da honra, de acordo com o n.º 4 

do artigo 24º do Regimento da Assembleia Municipal de Sátão, solicitando ao Sr. Luís Augusto Quental 

que traga a ata da reunião extraordinária a que se referiu na dita reunião, conforme consta da ata: “(…) 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.” 

 

Luís Augusto Quental: Referiu que o Sr. Vereador Acácio Pinto deve estar recordado que o interpelou 

pessoalmente no café Sátão e nunca o viu tão ofendido, dizendo-lhe que nunca imaginou que fosse contra 

a sua terra. O que está transcrito na ata agora aprovada é que o Sr. Vereador Acácio Pinto, na presença da 

Secretária de Estado da Justiça, do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, do candidato a 

Presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo, deu apoio à decisão do Tribunal de Penalva ir 

para Mangualde. Diz e reafirma. Foi público e notório que não disse em momento nenhum o que estava 

na ata, o que disse é que houve o apoio público, publicitado nos meios de comunicação, do qual fazia 

parte o Sr. Vereador Acácio Pinto, o candidato à Câmara Municipal de Penalva do Castelo, a Secretária 

de Estado da Justiça e o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. Assume todas as 

responsabilidades com a ressalva de que nunca se referiu a uma ata, porque nunca esteve numa reunião 

da Câmara ou da Assembleia Municipal de Penalva do Castelo. Assume tudo o que disse e reafirma que 

houve da parte do Sr. Vereador Acácio Pinto uma posição inequívoca de apoio ao candidato e à Câmara 

Municipal de Penalva do Castelo. 

 

Vereador Acácio Pinto: Disse que o Sr. Luís Augusto Quental volta a não conseguir trazer a esta 

Assembleia Municipal nenhum documento onde disse o que consta da ata. Só assim é que o Sr. Luís 

Augusto Quental pode fazer fé e prova perante todos daquilo que ele próprio disse. Repete que nunca 
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disse aquilo que o Sr. Luís Augusto Quental referiu na ata que ele próprio disse. Se quiser manter essa 

declaração, deve apresentar a esta Assembleia Municipal um documento com essas afirmações. Nunca 

disse isso. Não é invocar as conversas que se têm no café para a Assembleia Municipal. Se o deputado 

Luís Augusto Quental não apresentar provas da afirmação que proferiu a meu respeito na reunião de 28 

de setembro de 2018 é mentiroso. 

 

Luís Augusto Quental: Referiu que o que disse é que o Sr. Vereador Acácio Pinto esteve presente num 

ato. Pois deu uma “cambalhota”, porque a sua presença naquele momento foi sempre a favor de que o 

Tribunal fosse para Mangualde.  

 

2. Discussão e votação da ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal do dia 15 de 

outubro de 2018. 

 

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

 

Inscrições: Não há inscrições.  

 

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

extraordinária da Assembleia Municipal do dia 15 de outubro de 2018 à votação, tendo sido aprovada 

com: 

Votos a favor: 27 (vinte e sete) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 1 (uma) 

Estavam presentes 28 (vinte e oito) 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. 
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Antes da Ordem do Dia 

 

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

 

Inscrições: António José Carvalho 

 

António José Carvalho: Em nome da Junta de Freguesia de Sátão – que será também extensível a todas 

as outras juntas de freguesia – solicitou à Câmara Municipal que tente reforçar nas Grandes Opções do 

Plano, a transferência das verbas relacionadas com os protocolos a celebrar conjuntamente. Neste âmbito, 

no que diz respeito à verba destinada à limpeza de bermas e valetas, referiu que foi positivo o reforço 

dessas verbas. Contudo, entendem que a disponibilização de máquinas às juntas de freguesia é fulcral e 

de extrema importância para estas, no serviço que prestam às populações. Se fosse possível, poderiam 

ceder quinzenalmente as máquinas às juntas de freguesia. Informou ainda que fruto da persistência da 

ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias), as freguesias, no ano de 2019, terão um acréscimo de 

2.042,00€ (dois mil e quarenta e dois euros), a distribuir equitativamente por todas as juntas do concelho 

de Sátão. Quanto à eventual homenagem ao Sr. Dr. Hermínio Ferreira, oriundo de Pedrosas, sublinhou 

que esta é de elementar justiça e manifestou o seu reconhecimento, deixando o seu agradecimento pela 

doação de todo o seu espólio e da casa onde será instalado o futuro museu. Também tem colaborado com 

alguma relevância em projetos de índole solidário e social, que ao serem concretizados serão extramente 

positivos para a freguesia de Sátão e para o Concelho. 

 

III ORDEM DO DIA 

 

4. Discussão e votação da 4.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 Orçamental vai permitir colocar algumas 

obras a concurso ainda este ano, que fazem parte do Plano e Orçamento de 2018 e de 2019. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 
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Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a discussão da 4.ª Revisão 

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

Votos a favor: 27 (vinte e sete) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 1 (uma) 

Estavam presentes 28 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. 

 

5. Discussão e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano (2019 a 2022) - ano 

financeiro 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: Começou por analisar os diversos documentos que consubstanciam o 

Orçamento e as Grandes Opções do Plano (2019 a 2022) - ano financeiro 2019, da Autarquia de Sátão, 

fazendo uma breve explanação dos documentos e das razões que levaram à sua elaboração e conteúdo. 

Referiu que a elaboração deste Orçamento assente em três objetivos: coesão social, coesão territorial e 

crescimento sustentado, foi feito com rigor e procuraram ter como prioridades a coesão social, no apoio à 

educação (transportes e alimentação), salientando o bom entendimento existente com o Agrupamento de 

Escolas de Sátão, que procurarão manter; na ação social o apoio à Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Sátão, às instituições sociais, subsídio à natalidade; no emprego, continuam com o Gabinete de 

Inserção Profissional; com as parcerias com as juntas de freguesia, com as quais tem havido um bom 

entendimento na cedência de pessoal e de meios e condições especiais à instalação de empresas com o 

objetivo de virem mais empresas para o concelho de Sátão. De seguida, informou a Assembleia 

Municipal que a empresa Frueat, que já tinha mudado a sua sede para o concelho de Sátão, e que até ao 

final deste ano, a empresa Quinta de Vilar também fará o mesmo procedimento. Vão também continuar 

empenhados no desporto, cultura e lazer com a realização de várias atividades ao longo do ano e 

continuarão com o apoio às coletividades desportivas. Destacou o Espaço Cidadão e o Gabinete de Apoio 

ao Emigrante. Salientou a melhoria da rede viária e do serviço de água e saneamento. No crescimento 

sustentado, irão continuar empenhados quer no turismo religioso, quer no natural; continuarão com a 
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Feira do Míscaro, a dinamização dos mercados e das feiras. Na indústria, as condições proporcionadas 

pelo Parque Empresarial têm aumentado gradualmente os interessados em investir no mesmo. Espera que 

o rigor neste Orçamento seja cumprido o mais possível. 

 

O Sr. Dr. Domingos Rodrigues, Dirigente de 3.º Grau da Unidade Financeira da Autarquia de Sátão, 

explicou tecnicamente o documento em discussão e elucidou a Assembleia Municipal sobre algumas 

dúvidas específicas relativas a verbas e rubricas inscritas no Orçamento de 2019. 

 

Inscrições: João Paulo Mendes, Luís Augusto Quental, António José Carvalho. 

 

João Paulo Mendes: Começa por referir-se aos empréstimos e questiona qual a situação da dívida nos 

anos de 2016, 2017 e 2018 e não de 2013, como está referido no documento em análise. A não ser que 

não se tenha contraído mais nenhum empréstimo a partir desse ano. Salientou ainda que os valores 

referidos relativamente ao IRS diferem em duas das páginas apresentadas, por isso solicita um 

esclarecimento. Quanto aos passivos financeiros ficou com uma dúvida, porque é mencionado no 

documento que os mapas de serviço da dívida não tinham sido ainda enviados pelos bancos. Importa 

saber se realmente os bancos incumpriram esta obrigação ou se realmente os mapas não foram pedidos 

atempadamente. Quanto ao Orçamento, referiu que é basicamente a mesma coisa do ano de 2018, não 

existindo grandes diferenças e o que disse no ano passado, aplica-se agora. Estavam à espera que este 

documento tivesse ideias e definisse uma estratégia global, que integrasse todas ações que são da 

competência da Câmara Municipal para que o Concelho se pudesse desenvolver melhor do que aquilo 

que se tem desenvolvido. Disse ainda que o Sr. Presidente da Câmara Municipal referiu os três grandes 

objetivos estratégicos deste orçamento, que já eram os do ano passado: a coesão social, a coesão 

territorial e o crescimento sustentado. Concorda com estes objetivos, o problema é que quer no 

Orçamento quer nas Grandes Opções do Plano não existem obras e ações que materializem estes 

objetivos. Por exemplo, na ação social, quanto à habitação social que no ano passado tinham oitenta mil 

euros previstos e não sabe o que se fez com esse valor e este ano têm mais cento e cinquenta mil euros. 

Existe no Sátão um bairro onde as pessoas não têm condições de habitabilidade e há anos que esta 

situação se arrasta, não tendo sido feito nada para resolver este problema. Também não vê neste 

Orçamento nada que reflita uma tentativa de tentar resolver essa situação. Quanto à criação de emprego 

– que é outra área muito importante – referiu que o Sr. Presidente da Câmara Municipal falou muito do 

que está feito, mas muito pouco daquilo que se espera fazer no futuro. Continuam preocupados com as 

acessibilidades, é um assunto que está em segundo plano neste Executivo, a avaliar a solução que 
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escolheu para ligar a Zona Empresarial e de ligação de EN 329 à EN 229; não se vê nenhuma política de 

incentivo à criação de empresas, nem políticas de incentivo às empresas existentes. Não vê políticas de 

medidas de apoio aos agricultores, políticas de incentivo à produção e gestão florestal. Estas são áreas 

cruciais para o desenvolvimento do Concelho. Outra área muito importante é a questão do património 

florestal em que o investimento é zero e deveriam preocupar-se com esta área. O Executivo, na área da 

distribuição de água para consumo, apresenta para o ano de 2019 um valor da despesa previsto de cento 

e sessenta e sete mil euros, em que a justificativa para este valor foi que a empresa Águas de Viseu 

deixou de existir. Isto significa que como a empresa Águas de Viseu deixou de existir, portanto não há 

mais investimento no Sátão, em relação à água. Era importante que houvesse investimento não só na 

captação de água, mas também na sua gestão. Por todos estes motivos a sua posição é a de votar contra 

este Orçamento e Grandes Opções do Plano. Referiu ainda que o Sr. Dr. Domingos Rodrigues fez um 

bom trabalho na área financeira de apresentação deste Orçamento explicando-o tecnicamente e também 

introduziu alguma opinião política, que não condena, mas que regista, ao dizer que “deviam olhar para 

os valores da dívida e que refletia a saúde financeira do Município de Sátão”. Salientou que não é só isso 

que reflete a saúde financeira de um município, mas também a dívida a fornecedores, a empreiteiros, 

prazos de pagamento e o que o Sr. Dr. Domingos se referiu é a dívida à banca.  

 

Luís Augusto Quental: Salientou que esta Câmara Municipal nas contribuições quer para o desporto 

quer para a igreja, gasta perto de setecentos mil euros por ano. Deste modo, deveria ter algumas 

exigências. No que diz respeito à igreja, esta tem algo que a beneficia sobre os demais cidadãos que é a 

concordata que evita que paguem o Imposto Municipal sobre Imóveis do seu valioso património que, 

provavelmente, é o maior a nível nacional, maior até do que o do Estado. Quanto ao desporto, quando se 

dá duzentos mil euros para três clubes, deveriam exigir que nos clubes houvesse a participação de 

cinquenta por cento de cidadãos nascidos no concelho de Sátão, para que houvesse um incentivo indireto 

à formação de jovens. Porque os jovens que frequentam esses clubes pagam vinte e cinco euros para 

praticar desporto, acrescidos do equipamento e do atestado médico que é obrigatório todos os anos. 

Deste modo, andam a contribuir para lobbys de uma grandeza imensurável.  

 

António José Carvalho: Quanto ao nível das previsões iniciais das transferências de capital questiona o 

decréscimo das transferências para as freguesias na ordem dos cinquenta mil euros, para o ano de 2019. 

Discordou ainda da visão que se repete ano após ano na atribuição da verba orçamentada para os 

subsídios às freguesias no âmbito da designada alínea j). Entendem que deveria constituir uma realidade 

equitativa e não a dedução dos contratos interadministrativos. Por fim alertou que as despesas correntes 
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já ultrapassam metade das despesas do orçamento em 2019 cifrando-se sensivelmente em cinquenta e 

seis por cento. Neste seguimento são mais elevadas que as despesas de capital. Solicitou que as obras 

sugestionadas pelo Executivo da Freguesia de Sátão sejam em 2019 efetivamente realizadas. As duas 

obras inseridas para 2019 são: a beneficiação do caminho de Contige a Coucão, já prevista em 

orçamentos anteriores; quanto ao Passeio na Cruz agradece a anuência do Executivo, que também foi 

solicitada. 

 

Presidente da Câmara: Respondeu ao Sr. Paulo Mendes dizendo que ele próprio falou dos três 

objetivos do Orçamento de uma forma genérica. Salientou que a ação social foi reforçada e as pessoas 

sentem esse reforço: os idosos nas IPSS’s em que aumentaram a intervenção, através de projeto que foi 

implementado a partir de setembro deste ano; quanto à habitação social, referiu que há uns meses esteve 

com a Secretário de Estado da Habitação em que esta lhe deu conhecimento de um Decreto-lei que já foi 

publicado e que estão a tentar implementá-lo, porque têm alguma dificuldade no que respeita à habitação 

social não só para a etnia cigana, mas também para todo o tipo de habitação que não tenha boas 

condições no concelho de Sátão. Para esse efeito, o Governo tem realizado ações de formação, em que 

uma delas foi em Viseu, onde estiveram presentes o Sr. Vice-Presidente e técnicos do Município. O 

Conselho Local de Ação Social de Sátão está já a elaborar um plano e no próximo ano irão candidatar-se 

precisamente ao que esse decreto-lei proporciona, no sentido de oferecer melhores condições às pessoas 

de etnia cigana. Na reunião que teve com os Srs. Presidentes de junta de freguesia, de preparação do 

Orçamento, fizeram já uma abordagem em que um aspeto que este decreto aponta é que as pessoas de 

etnia cigana devem ser desagrupadas e o ideal será distribuir várias famílias por todo o concelho de 

Sátão, como já vai acontecendo. Quanto à criação de emprego existe uma grande preocupação, podendo 

não estar vertida no Orçamento, mas que na prática essa situação é visível. A prova disso é que, por 

exemplo, relativamente à Zona Industrial onde se encontra a Cerútil existe um projeto que irá ampliar 

aquele espaço que no Plano Diretor Municipal está consagrado como Zona Industrial e estão 

empenhados em proporcionar àquela empresa, a sua expansão, tendo a garantia que poderão surgir mais 

trinta postos de trabalho. Não concorda com o facto do Sr. Paulo Mendes dizer que as acessibilidades e 

as condições para as empresas que se encontram instaladas não são boas; poderão não ser as ideais, mas 

são as possíveis e são benéficas. Na Zona Industrial antiga foram calcetados todos os passeios o que 

confere uma agradável zona envolvente. Quanto às acessibilidades também a estrada que liga a Ponte do 

Vouga de Vila Boa até à Rãs e terá interesse no aspeto do turismo. Assim como a EN 329 de ligação à 

EN 229, o Sr. Paulo Mendes apresentou um projeto, mas que não deverá ser o itinerário principal, no seu 

entender. Informou que tem conhecimento, desde ontem, que ainda este ano o trajeto da acessibilidade 
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de ligação troço Sátão-Mundão, será disponibilizado e que no mês de março será lançado a concurso 

pelo Governo Central. Quanto ao património florestal, têm acompanhado com todo o empenho e 

interesse a prevenção, daí terem disponibilizado um local para instalação de uma brigada que terá a 

jurisdição da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. Relativamente à água, no dia em que foi 

colocado de parte a criação da empresa Águas de Viseu, manifestou de imediato a sua disponibilidade 

ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu, para colaborar num possível plano B, pois projetos 

desta envergadura não podem ser encarados isolados mas sim em colaboração com outros concelhos. 

Salientou ainda que o quadro apontado se refere à dívida que o Município tem para com a banca e que 

no ano de 2019 ficarão apenas com o empréstimo existente da habitação social. Não devem nada às 

empresas, pois está estipulado um prazo de pagamento às mesmas, que é respeitado. De seguida, 

solicitou ao Sr. Dr. Domingos Rodrigues, com autorização da Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal, 

que esclarecesse as outras questões técnicas ao Sr. Paulo Mendes. 

 

Domingos Rodrigues: Começou por pedir desculpa ao Sr. Paulo Mendes, se entendeu que existiu 

alguma conotação política, porque, de facto, está na qualidade de técnico e não de político e estará com 

esta Câmara Municipal, como estará com qualquer outra câmara. Tem como princípio vestir a camisola 

do Concelho e do sítio onde trabalha. De seguida, esclareceu as dúvidas técnicas do Sr. Paulo Mendes.  

Referiu ainda que existiu uma troca de números quanto ao FSM (Fundo Social Municipal) e ao IRS 

(Imposto Sobre Rendimento das Pessoas Singulares), valores que serão devidamente corrigidos. Quanto 

aos mapas de serviço da dívida, estes ainda não foram enviados pelos bancos, salientando, no entanto, 

que foram solicitados por este Município atempadamente. 

 

Presidente da Câmara: Respondeu ao Sr. Luís Augusto Quental que, relativamente ao desporto, a 

Câmara Municipal comparticipa as camadas e que esse valor é válido e tem rendimento, como pode 

facilmente ser verificado. Quanto às verbas para as igrejas, são dadas para obras que estas realizam. 

Respondeu ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sátão dizendo que as verbas atribuídas às juntas 

de freguesia do concelho são as que são possíveis atribuir. Registou a sua sugestão de realização de 

reforço de verbas. Quanto ao decréscimo de verbas para as juntas de freguesia, essa situação não é real, 

porque pode sê-lo na prática, mas tem um motivo: as obras das juntas de freguesia, por vezes transitam 

de um ano para o outro e acumulam a verba; daí essa diferença. Quanto a alínea j) o entendimento da 

vereação não é o mesmo do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sátão e não há intenção de a alterar.  
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Presidente da Assembleia: Não havendo mais ninguém para intervir e feita a discussão do Orçamento e 

das Grandes Opções do Plano (2019 a 2022) - ano financeiro 2019, este foi aprovado com a seguinte 

votação: 

Votos a favor: 17 (dezassete)  

Votos contra: 10 (dez) – (João Paulo Figueiredo Mendes, José Carlos Moreira da Costa, Lisa de 

Almeida Marques, António Carlos Rodrigues, Isabel Maria Carvalho de Sousa, Joaquim José Cruz 

Afonso Albuquerque, Jorge Filipe Gomes Magalhães, Rui Manuel Correia Pina, Tiago André Cardoso 

Figueiredo, Olindo de Albuquerque Pimentel) 

Abstenções: 1 (uma) – (António José Filipe Carvalho) 

Estavam presentes 28 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. 

 

Declaração de Voto dos membros da Assembleia Municipal de Sátão pertencentes ao Grupo de Cidadãos 

Pela Nossa Terra: (Anexo I). 

 

6. Discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2019. 

 

Presidente da Assembleia: Colocou o ponto seis da Ordem de Trabalhos à discussão. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

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

para 2019, este foi aprovado com a seguinte votação: 

Votos a favor: 17 (dezassete) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 9 (zero) 

Estavam presentes 26 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. 
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7. Discussão e votação da autorização genérica para dispensa de autorização prévia da 

Assembleia Municipal - assunção de compromissos plurianuais - Orçamento para o ano de 

2019.  

 

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: Salientou que este é um pedido de autorização legal, que tem sido feito ao longo 

dos anos. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

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

genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia Municipal - assunção de compromissos 

plurianuais - Orçamento para o ano de 2019, esta foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 27 (vinte e sete) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 27 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. 

 

8. Discussão e votação das despesas de representação dos cargos de direção intermédia de 2.º 

grau, de acordo com a proposta aprovada na reunião de Câmara Municipal realizada no dia 

31/10/2018. 

 

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: Como houve uma alteração no Organograma para 2019, veio novamente este 

ponto na Ordem de Trabalhos. 
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Inscrições: Não há inscrições. 

 

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

representação dos cargos de direção intermédia de 2.º grau, de acordo com a proposta aprovada na 

reunião de Câmara Municipal realizada no dia 31/10/2018, esta foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 24 (vinte e quatro) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 3 (três) 

Estavam presentes 27 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. 

 

Declaração de voto do Sr. Paulo Jorge Almeida: Absteve-se, porque entende que este cargo não 

representa a Câmara Municipal de Sátão, que justifique um vencimento extra.  

 

9. Informação de Compromisso para Anos Seguintes: Transportes Escolares em circuitos 

Especiais para o Ano Letivo 2018/2019 – Circuitos 9) e 9 a); Implementação e dinamização 

das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico – ano letivo 

2018/2019; Desenvolvimento de atividades de expressão musical para os alunos do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico do concelho de Sátão durante o ano letivo 2018/2019 e aulas de música. 

 

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: Para conhecimento da Assembleia Municipal, de acordo com a legislação em 

vigor, salientou que foi enviada a Informação de Compromisso para Anos Seguintes: Transportes 

Escolares em circuitos Especiais para o Ano Letivo 2018/2019 – Circuitos 9) e 9 a); Implementação e 

dinamização das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico – ano letivo 

2018/2019; Desenvolvimento de atividades de expressão musical para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico do concelho de Sátão durante o ano letivo 2018/2019 e aulas de música. 
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Inscrições: Não há inscrições. 

 

10. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

e 

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

 

Presidente da Assembleia: Colocou os pontos dez e onze da Ordem de Trabalhos à discussão. 

 

Inscrições: Paulo Jorge Almeida, António José Carvalho. 

 

Paulo Jorge Almeida: Relembra o assunto das lâmpadas fundidas na freguesia de São Miguel de Vila 

Boa, havendo ruas que estão completamente às escuras, tendo já várias vezes alertado a EDP para esta 

situação. Pergunta também o que a Câmara Municipal tem a dizer acerca da falta de aquecimento do 

Centro de Saúde de Sátão, pois há várias pessoas da sua freguesia que dizem que é a Câmara Municipal 

a culpada desta situação, por isso pergunta se esta tem ou não responsabilidade quanto a este assunto.  

 

Presidente da Câmara: Quanto às lâmpadas fundidas, referiu que tiveram uma reunião com o Sr. Eng.º 

Catarino e tem havido um grande empenho da Câmara Municipal para resolver este assunto, no entanto 

continuam com problemas. O contrato que existe entre a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses e a EDP é que quando se comunica uma avaria ou uma lâmpada fundida, a EDP tem dez 

dias para a respetiva reparação, mas este prazo não é cumprido. Agradece que lhe envie novamente a 

listagem de lâmpadas fundidas para voltar a reforçar essa situação junto da EDP. Quando à falta de 

aquecimento no Centro de Saúde de Sátão, por vezes os munícipes são mal informados e pensam que a 

culpa é a Câmara Municipal de Sátão. A Câmara Municipal já alertou para essa situação. O aquecimento 

no Centro de Saúde de Sátão nunca funcionou. O Dr. Grade já esteve reunido com o Município de Sátão 

em que este problema lhe foi colocado, tendo de imediato referido que iria alertar a Sr.ª Diretora 

Regional. Já o fez numa assinatura do protocolo de Saúde Oral, e ela referiu que iria cabimentar essa 

verba. Mais tarde, foi solicitado que esse problema fosse apresentado por escrito. Assim o fez e voltará a 

alertar as entidades superiores para essa situação. A responsabilidade total deste assunto é do Serviço 

Nacional de Saúde. Mas a Câmara Municipal vai enveredar todos os esforços para que esta situação seja 

resolvida a bem dos utentes e dos funcionários do Centro de Saúde de Sátão. 
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António José Carvalho: O pedido de reforço das verbas é com certeza de todas as juntas de freguesia. 

As freguesias sendo mais dotadas, chegam melhor a pequenos problemas. Irá sempre lembrar o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal para realizar um reforço das verbas a atribuir às juntas de freguesia. 

 

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 12h00. 

 

A Presidente da Assembleia 

 

_________________________________________ 

 

As Secretárias 

 

________________________________________ 

 

 

________________________________________ 
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ANEXO 1 
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