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SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE 

 

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE 

 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e catorze, 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, Paula Alexandra Loureiro de Lemos e pela segunda secretária Maria Isabel Jesus de Sousa 

(em substituição do segundo secretário, Luís Carlos Figueiredo de Sousa), 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 30 de setembro de 

2014. 

2. Leitura de correspondência.  

 

III ORDEM DO DIA 

3. Discussão e votação das alterações ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de 

Sátão. 

4. Tomada de posse do representante do Clero e do Comandante Operacional Municipal, no 

Conselho Municipal de Segurança de Sátão. 

5. Discussão e votação da 3.ª Revisão Orçamental do ano de 2014. 

6. Discussão e votação do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2015/2018. 

7. Discussão e votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2015. 

8. Discussão e votação do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira de 

técnico superior na área de Proteção Civil. 

9. Discussão e votação da Assunção de Compromissos Plurianuais. 
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10. Discussão e votação da proposta de atribuição de medalhas municipais. 

11. Discussão e votação do contrato e aquisição de serviços do Revisor de Oficial de Contas. 

12. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

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

 

Presidente da Assembleia: Como o 1.º Secretário da Assembleia Municipal, Luís Carlos Figueiredo de 

Sousa informou que não iria estar presente na reunião da Assembleia Municipal, de imediato chamou a 

Sr.ª deputada Maria Isabel Jesus de Sousa, para ocupar o lugar de 2.ª Secretária na atual reunião. Após 

verificar a existência de quórum, iniciou a reunião pelas nove horas e trinta minutos. 

 

Vereadores da Câmara Municipal presentes: Rosa Carvalho e Catarina Isabel Almeida. 

Estiveram presentes: 

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

A 1.ª Secretária da Assembleia: Paula Alexandra Loureiro de Lemos  

O 2.º Secretário da Assembleia: Maria Isabel Jesus de Sousa 

Os Srs. Deputados: Acácio Santos da Fonseca Pinto, José Carlos Moreira da Costa, Paula Cristina de 

Almeida António Cardoso, António Pacheco de Aguiar, José António de Carvalho Figueiredo, Adriano 

Lourenço de Almeida, António Rodrigues da Silva, António Carlos Gomes da Silva, António Carlos 

Rodrigues, António Lopes, Arlindo Jorge Sousa Ferreira, Sérgio Almeida Ferreira, Joaquim Manuel 

Rebelo Marinho, Ana Isabel Moreira Almeida, Inês de Oliveira Nunes, Paula Catarina Ferreira Martins. 

 

Os Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia: Geraldo de Jesus Oliveira – Avelal, Hélder José de Jesus 

Vaz - União de Freguesias de Águas Boas e Forles, Manuel Jorge de Jesus Oliveira – Romãs Decermilo e 

Vila Longa, Agostinho Machado Rodrigues – Mioma, Maria Virgínia do Amaral Figueiredo – Ferreira de 

Aves, Rui Miguel Loureiro Cabral – Rio de Moinhos, Paulo Jorge Correia Almeida – S. Miguel de Vila 

Boa, António José Filipe Carvalho – Sátão, Maria de Lourdes Albuquerque Frias Pinto – Silvã de Cima. 

 

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

Municipal, verificou-se a ausência dos senhores deputados Luís Carlos Figueiredo de Sousa e Ana 

Cristina Conde Gonçalves, substituídos por António Magalhães Correia e Adelino de Figueiredo Lopes, 

respetivamente. 
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I INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

II ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 30 de setembro 

de 2014. 

 

Presidente da Assembleia: Coloca a ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 30 de 

setembro de 2014 à discussão. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

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

Assembleia Municipal do dia 30 de setembro de 2014 à votação, tendo sido aprovada com: 

Votos a favor: 26 (vinte e seis) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 3 (três) 

Estavam presentes 29 deputados na sala, pelo que o documento foi aprovado por maioria. 

 

2. Leitura de correspondência.  

 

Presidente da Assembleia: Dá conhecimento da correspondência da Assembleia Municipal recebida e 

enviada desde a última reunião ordinária e coloca a mesma à disposição dos senhores deputados que a 

queiram consultar.  

 

Inscrições: Acácio Pinto 
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Acácio Pinto: Questiona a Mesa da Assembleia Municipal, em que data foi remetida a Moção aprovada 

na reunião da Assembleia Municipal do passado mês de junho. 

 

Presidente da Assembleia: Responde ao Sr. deputado Acácio Pinto que enquanto os serviços camarários 

verificam a documentação para informar o solicitado, irão avançar com a Ordem de Trabalhos. 

 

Antes da Ordem do Dia 

 

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

 

Inscrições: Paula Cristina Cardoso, José António Figueiredo, José Carlos Costa 

 

Paula Cristina Cardoso: Questiona o Sr. Presidente da Câmara Municipal quanto aos investidores 

interessados em investir no novo Parque Industrial, pois de acordo com a abordagem já realizada na 

anterior Assembleia Municipal, o Sr. Presidente referiu que existiam potenciais interessados, destacando 

um de maior relevância, informando que se encontravam nessa altura em negociações e que se iria 

realizar uma reunião no mês de outubro. Pergunta então qual é o ponto de situação deste assunto e qual o 

resultado dessa reunião. De seguida, questiona se neste espaço de tempo surgiram já outros investidores 

interessados em investir no concelho de Sátão. 

 

José António Figueiredo: Pergunta qual o ponto de situação da Praia Fluvial do Trabulo e se a mesma 

estará concluída no mês de agosto do próximo ano.  

 

José Carlos Costa: Pergunta se a obra da estrada que liga Carvalhal a Lamas já foi rececionada pela 

Câmara Municipal. De seguida, refere que devido à realização do saneamento nas Fontainhas e em 

Afonsim a estrada de ligação destas duas localidades está degradada e carece de uma solução. Diz ainda 

que nas Quintas de Santo António e em Corujeira as bermas das estradas estão a desaparecer e também 

deve haver uma solução para as mesmas. Pergunta qual o ponto de situação da nova Extensão de Saúde 

de Lamas. Quanto à estrada municipal 581, que também começa por ficar degradada, pergunta se a 

Câmara Municipal tem prevista a sua requalificação, principalmente na Corujeira junto ao aqueduto, que 

já apresenta uma lomba profunda.  
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Presidente da Câmara: Começa por responder à Sr.ª deputada Paula Cristina Cardoso referindo que em 

relação ao novo Parque Industrial de Sátão, no que concerne à empresa relevante com a qual já reuniu 

várias vezes, estão em bom andamento as negociações, mas ainda não são conclusivas. Quanto a outros 

interessados em investir no novo Parque Industrial de Sátão foram rececionados pelo Município cinco 

requerimentos com pedido de terrenos para instalação de empresas, os quais já foram viabilizados pela 

Câmara Municipal. Salienta que as obras do Novo Parque Industrial estão em bom andamento e que o 

Município de Sátão já pagou à empresa responsável 400.000,00€, prevendo-se que o mesmo esteja 

pronto no ano de 2015. De seguida responde ao Sr. deputado José António Figueiredo referindo que as 

obras da Praia Fluvial do Trabulo já iniciaram. O único terreno que não tinham chegado a acordo, 

tomaram posse administrativa do mesmo há cerca de quatro semanas. A empresa responsável por esta 

obra é a empresa Irmãos Almeida Cabral que ganhou esta obra através de concurso público. Refere que 

no próximo verão a Praia Fluvial do Trabulo estará pronta. Houve um pequeno atraso nesta obra, porque 

existe um moinho a laborar no Trabulo. O seu proprietário já tinha recebido alguns cereais para moer 

pelo que pediu para não abrir já a levada, porque iria prejudicá-lo bastante. Solicitou então o prazo de 

quinze dias para proceder à moagem dos cereais e assim a levada poder ser aberta. De seguida responde 

ao Sr. deputado José Carlos Costa referindo que em relação à obra da estrada que liga Carvalhal a 

Lamas, refere que houve receção da mesma, esta foi provisória, porque durante cinco anos está coberta 

pela garantia e pode ser acionada para o que for necessário. A receção definitiva só se faz passados os 

cinco anos de garantia. Quanto à estrada das Fontainhas o saneamento começou há relativamente pouco 

tempo e não podiam tapar as valas definitivamente, pois as mesmas iriam ceder, segundo a informação 

técnica. Informa que esta obra foi adjudicada por 114.000,00€. Assim que houver possibilidade, o 

Município irá arranjar não só a rua principal que dá acesso à parte norte do Concelho, mas também as 

estradas do interior da localidade das Fontainhas. Na localidade de Afonsim, neste momento estão a ser 

requalificadas todas as ruas do seu interior. Quanto às valetas da Corujeira e das Quintas de Santo 

António vai averiguar qual a solução que melhor se adapta para a resolução do problema. Quanto à 

Nova Extensão de Saúde de Lamas informa que o projeto está pronto, estando a aguardar que a Sub-

região de Saúde se pronuncie relativamente ao mesmo, para verem se é possível colocarem-no a 

concurso. Quanto à estrada municipal 581, a Câmara Municipal tem tapado os buracos que vão surgindo 

e quando tiver possibilidade fará uma maior intervenção. De seguida informa que saiu uma nova 

abertura para o POVT (Programa Operacional Temático Valorização do Território) no âmbito do 
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Domínio de Intervenção “Ciclo Urbano da Água”, em que o Município poderá ainda ser contemplado 

com mais verbas para as obras de saneamento e água que estão já a decorrer. Neste momento o 

Município de Sátão está a preparar as candidaturas. 

 

Presidente da Assembleia: Esclarece o Sr. deputado Acácio Pinto que, quanto ao Ponto da Ordem de 

Trabalhos anterior sobre a Correspondência, quanto à data de envio das cartas para os destinatários 

acordados na reunião da Assembleia Municipal realizada no mês de junho do corrente ano, foi no dia 

dezoito de julho do ano de 2014. Diz ainda que se o Sr. deputado Acácio Pinto quiser analisar a 

correspondência enviada, pode fazê-lo. 

 

III ORDEM DO DIA 

3. Discussão e votação das alterações ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de 

Sátão. 

 

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

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Presidente da Câmara: Refere que todos os membros da Assembleia Municipal receberam o 

documento em análise, salientando as alterações introduzidas no mesmo. Destaca as seguintes 

alterações: inserção do Comandante Operacional Municipal no referido Conselho; a alteração do 

Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT) que mudou de nome e adotou a designação de Serviço 

de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD); o Presidente pode ser 

substituído de acordo com a Lei 75/2013, de 12 de setembro; o Conselho reúne ordinariamente uma vez 

por semestre na Casa da Cultura, porque no Município de Sátão, até esta data, não houve necessidade 

que este reúna mais que duas vezes. Coloca-se à disposição dos senhores deputados para esclarecimento 

de alguma dúvida em relação ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Sátão. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir nas alterações ao Regulamento do 

Conselho Municipal de Segurança de Sátão, estas foram aprovadas com a seguinte votação: 
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Votos a favor: 30 (trinta) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 30 (trinta) deputados 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. 

 

4. Tomada de posse do representante do Clero e do Comandante Operacional Municipal, no 

Conselho Municipal de Segurança de Sátão. 

 

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto quatro da Ordem de Trabalhos à discussão, tendo em conta 

que o representante do Clero, que virá tomar posse ainda não está presente, este Ponto da Ordem de 

Trabalhos será retomado mais tarde. 

 

5. Discussão e votação da 3.ª Revisão Orçamental do ano de 2014. 

 

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

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Presidente da Câmara: Diz que esta Revisão Orçamental prende-se com a necessidade de se abrir uma 

rubrica para se fazer uma nova expropriação, porque não conseguiram chegar a acordo, com os 

proprietários dos terrenos junto à curva do Tojal, pois o preço por metro quadrado apresentado é 

bastante elevado e a Câmara Municipal necessita de terreno para a realização da obra “Requalificação 

urbanística da estrada do Cardal – 1.ª Fase”. Para o Orçamento de 2015, o Município já colocou uma 

rubrica extensiva a todas as expropriações que se venham a realizar. Diz ainda que  esta 3.ª Revisão é 

pela negativa, ou seja: são retiradas verbas que existiam no Orçamento do ano de 2014 e que não foram 

gastas, porque a maior parte destas verbas advêm das seguintes obras: do novo Quartel da G.N.R., da 

Praia Fluvial do Trabulo, do Novo Parque Industrial e da obra do Cardal. Estas obras tiveram alguns 

atrasos devido a diversos fatores já explicados noutras reuniões. Assim, o dinheiro remanescente destas 
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obras é retirado, porque não pode ser transferido para o próximo ano e em 2015 a verba já é reforçada de 

acordo com o que é necessário para cada uma destas obras. 

 

Inscrições: Maria Virgínia Figueiredo 

 

Maria Virgínia Figueiredo: Faz um ponto prévio quando o Sr. Presidente da Câmara Municipal refere 

que a expropriação não é possível avançar, porque o preço por metro quadrado apresentado é muito 

elevado. Pergunta qual é o preço por metro quadrado. 

 

Presidente da Câmara: O valor pedido inicialmente pelo proprietário do terreno foi cerca de 48,00€ 

por metro quadrado. A primeira oferta que o Município de Sátão fez foi de 9,00€ o metro quadrado, 

pagando as benfeitorias (muro e poço) existentes e avaliados na ordem dos 2.500,00€. Depois de haver 

esta discrepância entre os dois valores apresentados, o Município de Sátão resolveu pedir a um técnico 

credenciado, que faz parte da Comissão de Valores, para fazer a respetiva avaliação do terreno em 

questão. O resultado desta avaliação foi de 15,08€ por metro quadrado. Numa tentativa de se chegar a 

um acordo, fez- se a oferta no valor de 17,00€ o metro quadrado. O proprietário não aceitou e 

apresentou um segundo valor de 46,00€. Perante esta discrepância não se conseguiu chegar a um acordo, 

havendo então a necessidade de proceder à expropriação. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo mais ninguém para intervir e feita a discussão da 3.ª Revisão 

Orçamental do ano de 2014, esta foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 29 (vinte e nove) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

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

Pelo que o documento foi aprovado por unanimidade. 

 

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 do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2015/2018. 
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Presidente da Assembleia: Coloca o ponto seis da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Presidente da Câmara: Refere que o Orçamento da Câmara Municipal é de 12.508.954,00€, as receitas 

correntes são no valor de 8.001.684,00€, as receitas de capital são de 4.507.271,00€, as despesas 

correntes são de 6.310.706,00€ e as despesas de capital são no valor de 6.198.249,00€. Salienta que este 

é mais um Orçamento de bastante rigor e transparência, procurando sempre fazer obras com a 

comparticipação dos Fundos Comunitários e procurar controlar a dívida da Câmara Municipal. Em 

relação ao Orçamento do ano de 2014 há um aumento de 13,82%, mas com as revisões e alterações 

orçamentais deve andar na ordem dos 7%. De seguida, dá a palavra ao Dr. Domingos de Almeida 

Rodrigues, Dirigente de 3.º Grau da Unidade Financeira em substituição, para explicar resumidamente o 

documento do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2015, anteriormente enviado a 

todos os membros da Assembleia Municipal.  

 

Dr. Domingos de Almeida Rodrigues, Dirigente de 3.º Grau da Unidade Financeira em 

substituição: Explica através de quadros e gráficos no programa PowerPoint o documento do 

Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2015.  

 

Inscrições: José António de Figueiredo, Paula Cristina Cardoso 

 

José António de Figueiredo: No seguimento da explicação do Sr. Dr. Domingos Rodrigues, pergunta o 

que é o FAM. 

 

Presidente da Câmara: Explica que o FAM é o Fundo de Apoio Municipal e tem por objeto a 

recuperação financeira dos municípios que se encontrem em situação de rutura financeira, bem como a 

prevenção de situações . Diz que este Fundo é suportado metade pelos municípios e outra metade pelo 

Governo. Este assunto tem gerado alguma celeuma entre os municípios e o Governo, mas acabou por se 

chegar a um acordo por haver solidariedade para com os municípios mais endividados. O Município de 

Sátão vai contribuir com cerca de 75.000,00€ anuais durante sete anos, que irá constituir um ativo 

municipal. Ou seja, não conta para o endividamento, e provavelmente os municípios que vão contribuir 

para esse Fundo serão ressarcidos do valor pago, bem como dos respetivos juros. Salienta no entanto que 
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tem algumas dúvidas que isso possa acontecer. Diz ainda que os Municípios que irão usufruir 

atualmente desse Fundo, o farão por forma de empréstimo e ficarão com umas cláusulas que 

praticamente obrigam a que essas câmaras sejam geridas por esse mesmo Fundo. Informa ainda que o 

Município de Sátão vai receber da Administração Central mais 267.000,00€ e terá provavelmente um 

aumento da receita do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) na ordem dos 200.000,00€. Diz que estes 

valores só podem ser aplicados no pagamento de dívidas e no pagamento do Fundo de Apoio Municipal. 

Salienta que esta imposição é um erro crasso da Administração Central.  

 

Dr. Domingos de Almeida Rodrigues, Dirigente de 3.º Grau da Unidade Financeira em 

substituição: Continua com a sua explicação através de quadros e gráficos no programa PowerPoint do 

documento do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2015. 

 

Paula Cristina Cardoso: Questiona o que levou à diminuição nas despesas correntes do ano de 2015. 

 

Presidente da Câmara: Responde dizendo que há uma diminuição das despesas com o pessoal, com a 

aquisição de bens e serviços. Diz ainda que há algum atraso em algumas obras, mas que este não é da 

responsabilidade do Município, como por exemplo a obra da Praia Fluvial do Trabulo, o novo Parque 

Industrial e o  Quartel da GNR. 

 

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

e Grandes Opções do Plano para o ano de 2015/2018, estes foram aprovados com a seguinte votação: 

Votos a favor: 19 (dezanove) 

Votos contra: 8 (oito) 

Abstenções: 2 (duas) 

Estavam presentes 29 (vinte e nove) deputados 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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Declaração de voto (Anexo I) dos senhores deputados do Partido Socialista: António Carlos Gomes 

da Silva, António Carlos Rodrigues, Ana Isabel Moreira Almeida e Inês de Oliveira Nunes, lida por 

António Carlos Gomes da Silva.  

 

Declaração de voto do senhor Presidente da União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila 

Longa, Manuel Jorge Oliveira: Começa por justificar o seu voto favorável dizendo que o faz com 

muito gosto, porque o Sr. Presidente da Câmara Municipal tem sido um exemplo de administrador, de 

gestor e um pessoa interessadíssima por todos os satenses e por todo o Concelho. Quando alguém o acusa 

de não olhar para as pessoas e para este Concelho, com certeza que não tem vivido no Sátão e não 

conhece esta terra. Esta terra tem realmente uma marca muito forte, não só do Partido Social Democrata, 

mas principalmente e ultimamente do Dr. Alexandre Vaz. É um orgulho para todos. Os resultados têm 

sido provados, porque votar contra, com determinados argumentos, é querer passar um atestado de 

incapacidade e de incompetência a todos os satenses, que são chamados a votar. Dizem que não procura 

fixar gente no Concelho; então o novo Parque Industrial não é uma forma de fixar gente no Concelho? 

Outros dizem que não liga às pessoas no âmbito social; o problema que se está a resolver com a Extensão 

de Saúde de Lamas, não é do âmbito social? O apoio que tem dado a lares, às IPSS, isso não é do âmbito 

social?  

 

Deputados António Carlos Silva: Interrompe, referindo que o que o Sr. Presidente da União de 

Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa, Manuel Jorge Oliveira, está a dizer, não é uma declaração 

de voto. 

 

Presidente da Assembleia: Solicita ao Sr. Presidente da União de Freguesias de Romãs, Decermilo e 

Vila Longa, Manuel Jorge Oliveira, que termine a sua intervenção, pois a mesma, a certa altura, deixou 

de ser uma declaração de voto. 

 

Declaração de voto do senhor Presidente da União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila 

Longa, Manuel Jorge Oliveira: Termina a sua intervenção dizendo que, ao contrário de alguns, se revê 

nesta política. 

 

7. Discussão e votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2015. 
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Presidente da Assembleia: Coloca o ponto sete da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Presidente da Câmara: Começa por explicar que este Mapa de Pessoal é igual ao do ano anterior, 

acrescido de apenas um lugar novo: abertura de três lugares de assistentes operacionais para as obras, 

que já constavam do Quadro de Pessoal do ano passado e a abertura de um novo lugar para a 

informática. Coloca-se à disposição dos senhores deputados que queiram intervir. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

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

para o ano de 2015, este foi aprovado com a seguinte votação: 

Votos a favor: 22 (vinte e dois) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 5 (cinco) 

Estavam presentes 27 (vinte e sete) deputados na sala. 

Pelo que o documento foi aprovado. 

 

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

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 

 

8. Discussão e votação do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego e contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, na carreira de 

técnico superior na área de Proteção Civil. 

 

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

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Presidente da Câmara: Explica que este lugar já fazia parte do Mapa de Pessoal do ano de 2014 e que 

também faz parte do Mapa de Pessoal de 2015, daí este pedido de autorização para abertura do respetivo 
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concurso. Salienta que este é um lugar necessário e destaca que a Proteção Civil nos municípios deve ser 

uma realidade. Coloca-se à disposição dos senhores deputados que queiram intervir. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

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

procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego e contrato de trabalho 

em funções públicas, por tempo indeterminado, na carreira de técnico superior na área de Proteção Civil, 

a Assembleia Municipal deliberou que no caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho de 

entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 

estabelecida, o recrutamento seja efetuado de entre trabalhadores com vínculo de emprego público a 

termo ou sem vínculo de emprego público. A abertura do procedimento concursal foi aprovada com a 

seguinte votação: 

Votos a favor:20 (vinte) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 5 (cinco) 

Estavam presentes 25 (vinte e cinco) deputados na sala. 

Pelo que o documento foi aprovado. 

 

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

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 

 

9. Discussão e votação da Assunção de Compromissos Plurianuais. 

 

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

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Presidente da Câmara: Explica que estes são os Compromissos que transitam do ano de 2014, para o 

ano de 2015; neste caso referem-se às AEC’s (Atividades de Enriquecimento Curricular) e à Escola de 

Música, cujo documento foi enviado a todos os senhores deputados. Coloca-se à disposição dos senhores 

deputados que queiram intervir. 
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Inscrições: Paula Cristina Cardoso 

 

Paula Cristina Cardoso: Solicita um esclarecimento quanto ao funcionamento das AEC’s (Atividades 

de Enriquecimento Curricular) e da Escola de Música. 

 

Presidente da Câmara: Esclarece que as AEC’s (Atividades de Enriquecimento Curricular) estão a 

funcionar nos mesmos moldes dos anos anteriores. Há uma empresa da Universidade de Aveiro, que tem 

mostrado trabalho e empenho, que continua com a organização dessas Atividades. Quanto à Escola de 

Música, como existe uma Escola de Música no concelho de Sátão, da prof.ª Liliana, que pode prestar 

esse apoio, o Município entendeu que seria essa Escola a realizar esse serviço, terminando o protocolo 

com a Escola de Música de Sernancelhe. Esta Escola de Música funciona nos mesmos moldes dos anos 

transatos. É gratuita para os alunos do 1.º ano das escolas de Concelho, que frequentem as AEC’s, e nos 

anos seguintes, até ao quarto ano, os alunos pagam apenas uma percentagem do valor da mensalidade. A 

partir daí existe a mensalidade que já se praticava nos anos anteriores. 

 

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

de Compromissos Plurianuais, esta foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 28 (vinte e oito) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 1 (uma) 

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

Pelo que o documento foi aprovado. 

 

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

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 

 

10. Discussão e votação da proposta de atribuição de medalhas municipais. 

 

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

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 
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Presidente da Câmara: De acordo com o Regulamento dos Galardões Municipais, informa que a 

Câmara Municipal propõe a atribuição de duas medalhas, sendo uma de Ouro e outra de Mérito. A 

primeira destinada à Dª Eduarda da Encarnação Rodrigues, do lugar de Samorim, benemérita da causa 

pública e a segunda ao Sr. Fernando Ferreira, do lugar de Lamas, que se tem notabilizado no campo 

desportivo, a nível mundial.  

 

Inscrições: Maria Virgínia Figueiredo, Acácio Pinto, Rebelo Marinho 

 

Maria Virgínia Figueiredo: Começa a sua intervenção dizendo que dá os parabéns pela atribuição das 

medalhas, mas faz um ponto prévio, referindo que irá votar favoravelmente. Diz que este Ponto da 

Ordem de Trabalhos deveria traduzir-se em dois Pontos, porque os membros da Assembleia Municipal 

podem estar de acordo com a atribuição de uma medalha e em desacordo com a atribuição de outra 

medalha, por exemplo. Estas propostas deveriam vir separadas, por isso solicita que no futuro este tipo 

de propostas sejam apresentadas individualmente.  

 

Presidente da Assembleia: Refere que esta é uma proposta da Câmara Municipal e diz que, a Mesa da 

Assembleia Municipal, quando se reuniu, também entendeu que a proposta de atribuição de medalhas 

deve ser apresentada individualmente. No entanto, agradece a sugestão da Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia de Ferreira de Aves, Maria Virginia Figueiredo.  

 

Acácio Pinto: Começa a sua intervenção dizendo que sobre a proposta em análise, faz algumas 

considerações: primeiro, refere que de facto as propostas devem ser separadas e diz que, num dos casos 

quer fazer uma proposta alternativa. Diz que na reunião da Assembleia Municipal do mês de dezembro 

do ano passado, um conjunto de dez deputados desta Assembleia Municipal, eleitos nas listas do Partido 

Socialista, fizeram uma sugestão à Câmara Municipal, para que o atleta Fernando Ferreira fosse 

laureado com uma medalha de ouro do Município. Essa não foi a proposta do Município, portanto 

propõe que – como entende que o Fernando Ferreira merece igualmente a medalha de ouro – pelo 

trabalho que o Fernando Ferreira teve ao longo de décadas, no concelho de Sátão, no distrito de Viseu, 

em Portugal e a nível Mundial. Levou o nome de Portugal e de Sátão aos quatro cantos do Mundo. 

Portanto, apresenta uma proposta alternativa, que a Câmara Municipal retire a proposta de mérito para o 

Fernando Ferreira e que faça uma reavaliação dessa sua posição, no sentido de também para este propor 
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a medalha de ouro, que é totalmente merecida e crê que a Assembleia Municipal concorda com a 

proposta.  

 

Rebelo Marinho: Começa por dizer que o Município de Sátão não é muito pródigo em distribuir 

medalhas, em condecorar e em distinguir ninguém. Talvez porque haja gente com pouco valor e não 

acontece muito. Mas quando acontece, não podem surgir estas divisões. Isto é a pior coisa que pode 

acontecer no que distingue e no agraciado. Há alguns anos houve, numa reunião da Assembleia 

Municipal realizada na Biblioteca Municipal, a atribuição de duas condecorações a duas personalidades 

do Concelho, nas quais se gerou uma grande discussão e uma grande turbulência. Essas condecorações 

ficaram sempre manchadas. Diz que os distinguidos têm de ser por unanimidade, porque senão isto fere 

e mancha a distinção e até ofende a pessoa que foi agraciada. Diz que a sua intervenção – corroborando 

a intervenção da Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira de Aves e do Sr. deputado Acácio 

Pinto – vai no sentido de recomendar à Câmara Municipal que, de futuro, a vinda destas propostas fosse 

precedida de uma abordagem, de um tratamento e de uma concordância com os líderes dos diversos 

partidos políticos, para que quando estas propostas fossem consolidadas na unanimidade. Diz que, 

independentemente das pessoas que estão agraciadas, é este o seu sentimento.  

 

Presidente da Câmara: Dirige-se ao Sr. deputado Rebelo Marinho dizendo-lhe que a discussão e a 

turbulência gerada há uns anos em duas condecorações se devem ao regulamento, no qual também o Sr. 

deputado Rebelo Marinho foi um dos intervenientes. Portanto julga que se deve começar por alterar o 

Regulamento de Atribuição de Medalhas e depois serem apresentadas novamente as propostas. Explica 

que o Regulamento de Atribuição de Medalhas em vigor, refere na parte das distinções a nível 

desportivo apenas as medalhas de mérito, daí a razão da Câmara Municipal ter aprovado a medalha de 

prata para o atleta Fernando Ferreira. Diz então que a Câmara Municipal retira a proposta, referindo que 

está de acordo com o Sr. deputado Rebelo Marinho, quando diz que deve haver unanimidade nas 

distinções. A Câmara Municipal vai estudar e propor um novo Regulamento à Assembleia Municipal e 

só depois apresentar as condecorações. 

 

11. Discussão e votação do contrato e aquisição de serviços do Revisor de Oficial de Contas. 
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Presidente da Assembleia: Coloca o ponto onze da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Presidente da Câmara: Começa a sua intervenção explicando o seguinte: a Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, 

consagrando o seguinte: 

- Os documentos de prestação de contas das autarquias locais são apreciados pelo órgão deliberativo 

juntamente com a certificação legal das contas e o parecer sobre as mesmas apresentadas pelo revisor de 

contas (artigo 76, n.º 3 da Lei n.º 73/2013). 

- O auditor externo, responsável pela certificação legal de contas, é nomeado por deliberação do órgão 

deliberativo, sob proposta do órgão executivo, de entre os revisores oficiais de contas (artigo 77.º, n.º 1 

da lei 73/2013). 

- Ao auditor externo compete-lhe a verificação e certificação legal das contas da autarquia (artigo 77.º, 

n.º 2, da Lei n.º 73/2013). 

Em cumprimento da legislação em vigor, a Câmara Municipal desenvolveu os procedimentos 

adequados, nomeadamente em consideração do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações, apresentando à Assembleia Municipal a 

proposta de Prestação de Serviços de Revisor Oficial de Contas.  

 

Inscrições: Acácio Pinto 

 

Acácio Pinto: Pergunta se a Assembleia Municipal autoriza a Câmara Municipal a adquirir ou está já 

autorizada a adquirir a empresa. 

 

Presidente da Câmara: Coloca a documentação do concurso que foi feito, à disposição dos senhores 

deputados e diz que a Assembleia Municipal de Sátão nos termos e para os efeitos da Lei n.º 75/2013 de 

3 de setembro, e do seu artigo 77.º, n.º 1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, do seu artigo n.º 25, alínea 

k) nomeia “António Vítor de Almeida Campos, S.R.O.C Unipessoal Lda.”, a Auditor Externo do 

Município de Sátão, para o ano de 2014, nos precisos termos da deliberação camarária de 21 de 

novembro de 2014. 
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Acácio Pinto: Refere que, o que foi feito é a mesma coisa que abrir um concurso de pessoal e não o 

trazer à reunião da Assembleia Municipal para esta autorizar o mesmo, não traz a pessoa a admitir. Este 

caso é o mesmo, pois tem de ter previamente a autorização da Assembleia Municipal para abrir o 

procedimento. 

 

Presidente da Câmara: Volta a referir que, de acordo com a legislação em vigor, o auditor externo é 

nomeado pelo órgão deliberativo do município. Então a Câmara Municipal tem de trazer o concurso 

para que a Assembleia Municipal nomeie o auditor externo. 

 

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

nomeação do Auditor Externo/Revisor Oficial de Contas, responsável pela certificação legal das contas 

do Município, para o ano de 2014, mediante proposta camarária, foi aprovada a nomeação da firma 

“António Vítor de Almeida Campos, S.R.O.C Unipessoal Lda.”, a Auditor Externo do Município de 

Sátão, nos precisos termos da deliberação camarária de 21 de novembro de 2014, com a seguinte 

votação: 

Votos a favor: 24 (vinte e quatro) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 6 (seis) 

Estavam presentes 30 (trinta) deputados 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. 

 

12. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

 

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

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

13. Informação sobre a Atividade Municipal e outros assuntos de interesse concelhio. 
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Presidente da Assembleia: Coloca o ponto treze da Ordem de Trabalhos à discussão. 

 

Inscrições: Maria Virgínia Figueiredo, António Carlos Rodrigues, Inês Nunes, Paulo Jorge Almeida, 

Sérgio Ferreira, Manuel Jorge Oliveira, Rui Miguel Cabral 

 

Maria Virgínia Figueiredo: Começa a sua intervenção referindo-se à feira de Lamas, que é um espaço 

da responsabilidade da Câmara Municipal, sendo que os feirantes apresentam uma dificuldade, diz que, 

os que ficam no primeiro tabuleiro, por detrás do restaurante “A Parreira”, quando a feira termina, 

pretendem sair e não o conseguem fazer, porque não têm saída direta e têm de esperar que os outros 

feirantes saiam, que na entrada desse patamar estão os “comes e bebes” que são os últimos a abandonar 

a feira. Apresentaram-lhe uma solução que não sabe se tem ou não viabilidade: que as escadas que estão 

junto à habitação do Sr. Armandinho se poderem transformar em rampa. Deixa este assunto à apreciação 

da Câmara Municipal. Os feirantes apresentam outro problema, que é o facto de a feira não ter 

eletricidade e esta é necessária para os balcões frigoríficos dos produtos alimentares. Estes têm receio 

que a qualquer momento sejam fiscalizados pela ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica), por não poderem cumprir com o que obriga a Lei. Esses feirantes dizem que, já colocaram 

essa mesma questão na Câmara Municipal, e lhes é respondido que na feira do Sátão lhes é possível 

ligar os balcões frigoríficos à eletricidade, mas que os feirantes não pedem para ligar. Estes são livres de 

ligar à eletricidade se assim o entenderem, se não o fizerem sujeitam-se às consequências. Na feira de 

Lamas, mesmo que os feirantes queiram ligar os balcões frigoríficos à eletricidade não o podem fazer, 

pois não lhes é dada essa possibilidade. Devem ser dadas garantias e infraestruturas para a feira – sendo 

a mais antiga do Concelho – funcionar em condições. De seguida aborda a estrada da Corujeira, dizendo 

que junto à serração lá existente é efetivamente perigoso circular no tabuleiro/ na ponte lá existente, pois 

quem vem da variante da Corujeira, o automóvel ressalta e é perigoso. Não há nada que sinalize que 

existe um aqueduto/ uma ponte e que o automóvel pode cair e resvalar numa grande altura. Diz ainda 

que por debaixo desse viaduto, da serração lá existente, por vezes sai muito produto que invade as 

valetas e causa problemas, sobretudo quando vem uma enxurrada. Depois, junta-se esse produto, esse 

lixo e vai onde fica plano, ficando em causa os resguardos, que é o muro de suporte – a plataforma da 

estrada – que está a desaparecer, tornando a circulação perigosa. Diz ainda que a estrada que vai do 

Mineral para a Madalena, quando foi asfaltada, a união do asfalto não ficou bem-feita. Os agricultores, 

que são as pessoas que mais circulam por essa estrada, quando passam com os tratores, ao chegar a essa 
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união de asfalto, referem que é como se estivesse aí um degrau, o que se torna perigoso. É uma situação 

que a Câmara Municipal resolveria, pois carece apenas de um nivelamento desse troço da estrada. De 

seguida, aborda a freguesia de Sátão dizendo que se apresenta uma dificuldade, que esperava que já 

tivesse sido suprida. Refere-se à paragem de autocarros, junto aos CTT, que permanece de um lado, mas 

que despareceu do outro. Como circula por aí muitas vezes, verifica que as pessoas idosas que vêm à 

vila e que necessitam de regressar às suas aldeias, quando esperam pelos autocarros, estão à chuva. 

Espera que os munícipes possam aguardar o autocarro de forma condigna. Refere que já chegou a ir ao 

seu escritório buscar bancos para pessoas que vinham dos centros de saúde e que não podiam 

permanecer em pé. Solicita que a Câmara Municipal verifica as situações das paragens dos autocarros.  

Refere ainda que, já foi abordada por alguns munícipes quanto à paragem do autocarro para Lisboa e 

que não para nas paragens atrás referidas. Pergunta onde se situa a paragem do autocarro para Lisboa, 

porque não há nenhuma sinalização. Pede a atenção da Câmara Municipal também quanto a este aspeto. 

Aborda outro assunto, referindo que há alguns anos atrás, quando desempenhava as funções de delegada 

da Ordem dos Advogados, apresentou um requerimento à Câmara Municipal para que fosse fixado um 

espaço para estacionarem os senhores advogados, pois essa prática existe em todos os tribunais. Na 

altura foi-lhe respondido que esse assunto tinha sido apresentado numa reunião da Câmara Municipal e 

que o tinham aceitado, estando um sítio algures destinado ao estacionamento dos veículos dos senhores 

advogados. Refere que desconhece esse sítio, pois nunca visionou tal placa de sinalização. Refere que 

como o lema do concelho de Sátão é “receber bem”, é uma falta de cortesia não haver esse 

estacionamento específico. De seguida refere-se ao horário da Casa da Cultura dizendo que esta deveria 

estar aberta durante a hora de almoço, de modo a que as pessoas que têm o seu horário de trabalho 

idêntico ao da Casa da Cultura, a pudessem visitar no intervalo do almoço. Diz ainda que ela própria, 

tendo o seu escritório mesmo ao lado da Casa da Cultura, não a consegue visitar, devido ao horário que 

esta tem. De seguida volta a insistir na porta de vidro de acesso à Câmara Municipal e ao Tribunal: os 

deficientes motores continuam a ter dificuldade em entrar quando vêm de cadeira de rodas, assim como 

as pessoas com crianças ao colo ou com alguma bagagem. Diz que esta situação já tinha sido 

apresentada numa das reuniões da Assembleia Municipal e desconhece se a mesma já foi estudada. 

Sobre o largo de S. Bernardo congratula-se pelo facto de terem retirado os vasos que lá existiam e eram 

um obstáculo para o estacionamento. Mas ainda falta retirarem uns blocos de pedra que estão dispostas 

do Largo de qualquer maneira, e que dificultam os estacionamentos. Esses blocos de pedra poderiam ser 

colocados de um modo diferente, até para servirem de bancos, mas de modo a que não dificultem o 
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estacionamento dos automóveis. Diz ainda que em frente aos bombeiros está um paredão com um rasgo 

onde também está situado um bloco de pedra e impossibilita a passagem dos automóveis, Não entende o 

porquê dessa situação. Fala ainda do nome da rua junto ao “Restaurante Silva”, que se prolonga até 

junto aos mármores, mas que é interrompida, não se conseguindo circular, por isso questiona se o nome 

da rua não foi atualizado. De seguida dirige-se à Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal dizendo-lhe 

que o Salão Nobre não é prático para trabalharem nas reuniões da Assembleia Municipal. 

 

António Carlos Rodrigues: Começa por dizer que na reunião da Assembleia Municipal de 11 de abril 

de 2014, onde foi abordado o valor gasto com a internet do Sátão Digital, diz que, independentemente 

do valor que se tenha gasto, esta continua a não funcionar em vários pontos do Concelho. Pergunta ao 

Sr. Presidente da Câmara Municipal qual é o balanço que faz da Feira do Míscaro, porque lhe parece que 

o Sátão – como Capital do Míscaro – tem uma atividade muito redutora, que se esgota no dia da Feira. 

Existem outros municípios e até mesmo juntas de freguesia a terem uma atividade muito maior e este é 

um recurso que poderia ter muitas vantagens económicas para o Concelho e não estão a ser 

aproveitadas. Diz que a Escola Superior Agrária fez um encontro micológico em Vila Nova de Paiva e 

tem um departamento micológico. A Câmara Municipal de Sátão deveria aproveitar para fazer uma 

parceria, até para se saber quais são os tipos de cogumelos que se podem consumir. A Câmara 

Municipal de Viseu fez uma Feira do Míscaro e da Castanha que durou uma semana, no mercado 

municipal, enquanto o Sátão, Capital do Míscaro, tem apenas uma Feira com a duração de um dia. 

Relembra que numa das reuniões da Assembleia Municipal abordou o Eucalipto de Contige, referindo 

que deve ser um espaço embelezado. Refere-se à revista “Fugas” do jornal Público, que na sua edição de 

08 de agosto de 2014, tem um artigo que fala precisamente dos monumentos vivos de Portugal, onde 

aborda o Eucalipto de Contige, e onde foram entrevistadas algumas pessoas que também acham que a 

Câmara Municipal devia ter outra visibilidade e outra postura perante este Eucalipto.  

 

Inês Nunes: Começa por dizer que a sua intervenção se relaciona com a promoção turística do Concelho 

enquanto Capital do Míscaro, no seguimento da anterior intervenção. O Município de Sátão apresentou a 

oitava edição da Feira do Míscaro, no passado mês de outubro e mais uma vez com sucesso: milhares de 

pessoas vieram visitar o concelho de Sátão; no entanto esta é uma estratégica turística que não se revela 

profícua a longo prazo, uma vez que, para o desenvolvimento sustentável deve-se apostar em medidas 

que preservem o cogumelo e não apenas na tradicional Feira do Míscaro, onde são vendidas grandes 



       
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

 
 

22 

quantidades, o que implica uma recolha desmesurada nos dias que antecedem o certame. O problema 

agrava-se, porque as modalidades de coletores não têm formação para o efeito, não aplicando, por 

exemplo, as técnicas mais adequadas para a recolha do Míscaro. Os concelhos limítrofes como Aguiar 

da Beira e Vila Nova de Paiva têm-se mostrado mais proativos nesta área, oferecendo ações de 

sensibilização, encontros micológicos à população, focando-se mais na valorização dos produtos 

endógenos. Torna-se pertinente para o Sátão – sendo a Capital do Míscaro – colmatar esta lacuna, quer 

ao nível da formação do pessoal, das populações, para a conservação do cogumelo, quer no 

estabelecimento de parcerias com empresas ou centros de investigação que possam potenciar o produto 

no modo de propagação e também no modo de comercialização mais sustentada. Diz ainda que, no 

início desta reunião, o Sr. Presidente referiu que iriam ter mais verbas para o tratamento de águas 

residuais; pergunta se há vontade para estudar e consertar com entidades gestoras no sistema de recolha 

de resíduos sólidos urbanos, estratégias que promovam uma maior eficácia neste processo, uma vez que 

se sabe que o Sátão não está bem posicionado nesta matéria. Termina a sua intervenção relembrando a 

situação do assoreamento das valetas, pois este problema continua a verificar-se. Além da equipa da 

Câmara Municipal cortar ervas e arbustos que estão nas valetas, sugere que façam a limpeza das terras e 

de detritos que se vão acumulando. 

 

Paulo Jorge Almeida: Inicia a sua intervenção relembrando o Sr. Presidente da Câmara Municipal para 

a situação das lâmpadas fundidas em várias ruas. Diz que tem ruas com duzentos metros com apenas 

uma lâmpada acesa, o constitui um perigo principalmente para os mais idosos que têm uma destreza e 

mobilidade mais reduzida. Reforça que na estação do inverno, com os dias mais curtos, a situação se 

agrava. Refere que já contactou várias vezes a EDP da qual nunca obteve qualquer resposta para esta 

situação. 

 

Sérgio Ferreira: Relembra o Sr. Presidente da Câmara Municipal para a cobertura do Pavilhão 

Municipal. Diz que é uma obra recente e que quando há intempéries ocorrem infiltrações, que são 

gravosas e podem pôr em causa a segurança dos praticantes de desporto e dos alunos que têm nesse 

espaço as aulas de Educação Física.  

 

Manuel Jorge Oliveira: Começa por dizer que a estrada que o Sr. Presidente da Câmara Municipal 

mandou asfaltar para a Romãs, que inicia na estrada que vai para Rio de Moinhos, ficou com um piso 
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razoável; mas, a entrada, quando se passa de uma estrada para a outra, tem de ser retificada, pois 

acumula muita água quando chove, formando lençóis de água, constituindo um perigo para os 

automobilistas. Na estrada em Douro Calvo, no Santo Cristo, o construtor da mesma esqueceu-se das 

valetas e de alguns aquedutos, o que constitui um enorme perigo para os automobilistas quando chove, 

como aconteceu no passado domingo. Relembra o Sr. Presidente da Câmara Municipal para o estado em 

que se encontra o edifício que foi da Escola de Vila Longa. Este edifício precisa, com urgência, de obras 

de reparação e conservação. Ainda em Vila Longa, na estrada que vem de Vila Longa para a Rãs, na 

parte esquerda existe uma reparação bastante necessária. Aborda também a problemática das lâmpadas 

fundidas na sua Freguesia.  

 

Rui Miguel Cabral: Relembra a Câmara Municipal para a estrada municipal 229, em Casal do Fundo, 

para que seja resolvida até ao final do ano, conforme foi prometido. De seguida aborda o assunto da 

fibra ótica, abordado na última reunião, solicitando que a Câmara Municipal também intervenha neste 

assunto, tendo a Junta de Freguesia de Rio de Moinhos já feito o mesmo, enviando correio eletrónico à 

empresa Fibro Global. Há pedidos de algumas pessoas, porque a fibra não chega a todas as habitações. 

De seguida aborda a recolha do lixo, em que o Sr. Presidente da Câmara Municipal referiu numa das 

reuniões da Assembleia Municipal que os Srs. Presidentes de Junta de freguesia iriam ser contactados 

por causa das lavagens dos contentores do lixo; há algumas pessoas que se queixam que os contentores 

do lixo não têm tido essa lavagem. Anteriormente, a Câmara Municipal mandava um ofício para que os 

presidentes de junta de freguesia indicassem as queixas existentes quanto à lavagem dos contentores. De 

seguida, refere-se a eucaliptos que foram abatidos pela Junta Autónoma de Estradas, tendo o serviço 

sido realizado por um empreiteiro deste Concelho. Houve uma tampa de saneamento, bem como a 

estrada que abateu, tendo essa situação sido verificada por si próprio e pelo Vereador Fernando, da 

Câmara Municipal. Até hoje o problema ainda não está resolvido, solicitando a resolução deste 

problema. 

 

Presidente da Assembleia: Responde à Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira de Aves, 

Maria Virgínia Figueiredo, quanto ao local das reuniões da Assembleia Municipal, referindo que outrora 

a Assembleia Municipal também já reuniu na Casa da Cultura, mas chegou-se à conclusão que o Salão 

Nobre era o local que reunia as melhores condições. Salienta que registou a sua sugestão no sentido da 

Assembleia Municipal ter melhores condições de trabalho, referindo que será tida em conta a sua 
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sugestão já na próxima reunião da Assembleia Municipal, porque, de facto, não existem as melhores 

condições de trabalho.  

 

Presidente de Câmara: Começa por responder à Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira de 

Aves, Maria Virgínia Figueiredo, dizendo-lhe que é impensável colocar uma rampa na Feira de Lamas, 

como foi referido. Diz que esta feira sempre foi como é, e que agora que tem menos feirantes é 

realmente impensável construir uma rampa, destruindo parte do tabuleiro de cima e de baixo; esta rampa 

não se justifica. Quanto à eletricidade e ao ponto de água para a feira de Lamas este é uma situação que 

já está prevista. Quanto à serração da Corujeira, vai tentar que se componham o viaduto e as valetas. Em 

relação à estrada que liga à povoação da Madalena e onde houve a união do alcatrão, essa situação está 

entregue à empresa que fez a obra, a Montalvia, que já referiu que iria resolver essa situação. Quanto à 

paragem do autocarro que outrora existiam na vila de Sátão, vai averiguar a situação, pois desconhecia a 

mesma. Quanto ao estacionamento dos veículos dos advogados, já foi colocada essa questão outrora, 

mas que acabou por não se concretizar, pois colocou-se a questão de porquê um estacionamento privado 

para os advogados e porque não para muitas outras pessoas que também visitam a Câmara Municipal. 

Em relação ao horário da Casa da Cultura, está afixado, bem como de todos os outros departamentos e 

valências do Município de Sátão, neste momento é o que existe e não vai ser mudado. Aproveita para 

informar a Assembleia Municipal, que neste momento todos os funcionários do Município de Sátão, 

quer os internos quer os externos, cumprem as quarenta horas de trabalho semanais. Em relação à porta 

de vidro da entrada do edifício da Câmara Municipal, refere que irá averiguar o que se poderá fazer para 

resolver problema do acesso por parte das pessoas com dificuldades motoras. Em relação ao Largo de S. 

Bernardo, as ordens que deu foi que as pedras fossem colocadas de acordo com o projeto. Vai averiguar 

se as ordens dadas foram transgredidas, e se assim aconteceu vai procurar que a situação se resolva da 

melhor maneira. De seguida, responde ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de S. Miguel de Vila Boa, 

Paulo Jorge Almeida e ao Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila 

Longa, Manuel Jorge Oliveira relativamente ao problema das lâmpadas apagadas. Informa que ainda 

não foram mandadas desligar as lâmpadas, no seguimento do levantamento que foi solicitado aos 

presidentes de junta de freguesia. Esta situação já foi comunicada à EDP para eles começarem a desligar 

as lâmpadas. Diz que no mês de dezembro vai agendar uma reunião com o representante da EDP no 

distrito de Viseu onde também estarão presentes os Srs. presidentes de junta de freguesia e onde deverão 

expor todos os problemas relacionados com a eletricidade pública. Responde ao Sr. deputado Sérgio 
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Ferreira dando-lhe razão quanto ao problema da cobertura do Pavilhão Gimnodesportivo de Sátão; diz 

que este Pavilhão é da responsabilidade do Município de Sátão e da DREC. Refere que já fez chegar 

esta informação à DREC, para averiguarem a situação e que o Município de Sátão irá tentar resolver. De 

seguida, responde ao Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa, 

Manuel Jorge Oliveira dizendo que quanto ao problema da água na estrada EN 229-2 que dá acesso à 

Romãs irá averiguar a mesma. Quanto à estrada de Santo Cristo vai falar com o empreiteiro dessa obra 

para resolver o problema das valetas, pois é da responsabilidade da empresa. Em relação à escola de 

Vila Longa, esta esteve entregue à anterior Junta de Freguesia. Refere que a Câmara Municipal vai 

tentar remediar o telhado dessa escola e vai averiguar o que é possível fazer mais. Quanto às valetas na 

saída de Vila Longa, do lado esquerdo, quem desce, o que a Câmara Municipal se comprometeu é que 

colocaria as manilhas, uma vez que há essa necessidade para a drenagem de água. Quanto ao 

calcetamento, tem a informação que a anterior Junta de Freguesia já tinha pago a um calceteiro para 

realizar esse trabalho. De seguida, responde ao Sr. António Carlos Rodrigues, referindo-se à internet do 

Sátão Digital, esclarecendo que as antenas se estragam com facilidade com a trovoada. A Câmara 

Municipal tem arranjado essas antenas conforme se vai estragando. Responde à Sr.ª deputada Inês 

Nunes e a outros deputados que também intervieram nesta matéria, que a Feira do Míscaro foi uma ideia 

do concelho de Sátão. Mas não podem proibir os outros concelhos limítrofes (Viseu, Aguiar da Beira) de 

também fazerem algo relacionado com o Míscaro. O Sátão não pode fazer uma feira do Míscaro com a 

duração de oito dias como fez Viseu, porque são concelhos com uma dimensão e população 

completamente diferentes. Diz que a Feira do Míscaro tem trazido cada vez mais pessoas ao concelho de 

Sátão, tem sido uma aposta ganha. Não concorda que tenha mais dias de duração, pois o lucro de um dia 

seria diluído por vários dias, sem pessoas para frequentar a Feira do Míscaro. Quanto ao apoio 

micológico, a Câmara Municipal de Sátão também foi consultado, mas não concordou com aquele tipo 

de modelo e terá se ser feito outro adaptado ao Concelho. No dia da Feira do Míscaro há uma vendo 

praticamente total dos produtos que trazem para comercializar. O concelho de Sátão é o que está 

completamente ligado ao Míscaro. Diz ainda que no primeiro ano em que se realizou a Feira do 

Míscaro, a Câmara Municipal de Sátão teve o cuidado de fazer no dia da Feira uma sessão de 

esclarecimento sobre todo o processo do Míscaro, desde a apanha até ao seu consumo. Quanto ao 

assoreamento das valetas focadas pelo Sr.ª deputada Inês Nunes, vai averiguar e quanto aos resíduos 

sólidos, diz que esta é uma questão cívica; têm sido feitas algumas intervenções nas escolas, 

sensibilizando os mais pequenos. Responde ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos 
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referindo que vai insistir com o Planalto Beirão que tenha mais cuidado na lavagem dos contentores do 

lixo. Refere que esta empresa informaria a Câmara Municipal da data de lavagem dos contentores e que 

segundo informação do Dr. Nuno Bento, técnico do Município responsável por esta área, esta 

informação tem chegado e tem sido reencaminhada para os Srs. presidentes de Junta de Freguesia. 

Quanto à fibra ótica, ficou acordado na última reunião que fariam chegar à Câmara Municipal uma 

listagem de pessoas, um abaixo-assinado, para que se pudesse fazer mais pressão junto da empresa Fibro 

Global, mas até à data ainda não chegou qualquer listagem ao Município de Sátão. Quanto à tampa de 

saneamento referida pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, Rui Miguel Cabral, 

refere que a Câmara Municipal coloca a tampa de saneamento sem qualquer obstáculo. Quanto ao 

abatimento da estrada, devido à retirada dos eucaliptos, deve ser a empresa Estradas de Portugal a 

resolver o problema. Quanto à estrada municipal 229, em Casal do Fundo, a mesma ainda será resolvida 

este ano. Quanto ao embelezamento da área circundante ao Eucalipto de Contige, este será realizado 

logo que possível. Termina a sua intervenção referindo que vão decorrer as seguintes exposições: “100 

Anos de República – Presidentes da República (1910-2010)”, de 2 a 31 de dezembro, na Casa da 

Cultura; exposição de artes plásticas “Viagem”, de Paula Ferreira, de 15 de novembro a 31 de dezembro, 

no Posto de Turismo situado na Casa da Cultura. Serão entregues os Cabazes de Natal à saída da reunião 

da Assembleia Municipal e diz ainda que oso membros da Assembleia Municipal irão receber 

informações relativamente à participação/ inscrição na Ceia de Natal deste ano que se irá realizar no dia 

19 de dezembro. Termina a sua intervenção dando uma boa notícia relativamente à estrada EN 229, que 

liga Sátão a Viseu, referindo que quase de certeza absoluta terão o lançamento da mesma no ano de 

2015. Uma parte dos custos será suportada pela empresa Estadas de Portugal e a outra parte será 

suportada pelos Fundos Comunitários. Durante a visita do Sr. Primeiro-ministro a Sátão, no passado mês 

de setembro, quando foi abordado relativamente a este assunto, ele referiu apenas que registava o 

assunto e pelos vistos registou bem.  

 

4. Tomada de posse do representante do Clero e do Comandante Operacional Municipal, no 

Conselho Municipal de Segurança de Sátão. 

 

Presidente da Assembleia: Retoma o Ponto quatro da Ordem de Trabalhos, para que o Comandante 

Operacional Municipal possa tomar posse no Conselho Municipal de Segurança de Sátão, perante a 

Assembleia Municipal. Informa que o representante do Clero não pode estar presente, pelo que irá tomar 
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posse na próxima reunião da Assembleia Municipal de Sátão. É realizada uma adenda à ata de tomada 

de posse dos membros do Conselho Municipal de Segurança de 27 de fevereiro de 2014. O Comandante 

Operacional Municipal toma posse perante a Mesa Assembleia Municipal de Sátão, presidida pela Dr.ª 

Eugénia Maria de Oliveira Duarte, primeira secretária Dr.ª Paula Alexandra Loureiro de Lemos e 

segunda secretária Maria Isabel Jesus de Sousa. Em conformidade com o artigo 4.º do Regulamento 

Municipal do Conselho Municipal de Segurança de Sátão, e após a verificação da identidade, 

compareceu o seguinte cidadão: 

 

Comandante Operacional Municipal: Nuno Miguel Gonçalves de Sá Bento. 

Verificada a conformidade formal do processo, a Mesa da Assembleia Municipal declarou-o investido 

nas suas funções. 

 

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 12h30. 

 

A Presidente da Assembleia 

 

_________________________________________ 

 

As Secretárias 

 

________________________________________ 

 

 

_________________________________________  
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