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SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE 

 

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE 

 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, 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 pelo segundo secretário Sérgio de Almeida Ferreira (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 28 de novembro 

de 2014. 

2. Leitura de correspondência.  

 

III ORDEM DO DIA 

 

3. Tomada de posse do representante do Clero no Conselho Municipal de Segurança de Sátão. 

4. Discussão e votação da 1.ª Revisão Orçamental do ano de 2015. 

5. Discussão e votação da proposta de atribuição de galardão (medalha de ouro) à Sr.ª D.ª Eduarda da 

Encarnação Rodrigues, do lugar de Samorim, benemérita da causa pública. 

6. Constituição de uma Comissão para revisão e alteração do Regulamento dos Galardões 

Municipais. 

7. Ponto de situação dos contratos interadministrativos assinados com as Juntas de Freguesia no ano 

de 2014. 

8. Discussão e votação do Regulamento do Prémio Literário Cónego Albano Martins de Sousa. 
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9. Discussão e votação da proposta de atribuição de formas de apoio às Juntas de Freguesia do 

Concelho para o ano de 2015.  

10. Eleição de um autarca de freguesia para integrar o Conselho Cinegético Municipal, conforme o 

Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 

6 de janeiro. 

11. Discussão do Relatório de Atividades 2014 da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Sátão. 

12. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

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

 

Presidente da Assembleia: Após verificar a existência de quórum, iniciou a reunião pelas nove horas e 

trinta minutos. 

 

Vereadores da Câmara Municipal presentes: Rosa Carvalho. 

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: Sérgio de Almeida Ferreira 

Os Srs. Deputados: José Carlos Moreira da Costa, Paula Cristina de Almeida António Cardoso, António 

Pacheco de Aguiar, José António de Carvalho Figueiredo, Adriano Lourenço de Almeida, Maria Isabel 

Jesus de Sousa, António Rodrigues da Silva, António Carlos Gomes da Silva, António Carlos Rodrigues, 

António Lopes, Joaquim Manuel Rebelo Marinho, Paula Catarina Ferreira Martins. 

 

Os Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia: Geraldo de Jesus Oliveira – Avelal, Manuel Jorge de 

Jesus Oliveira – Romãs Decermilo e Vila Longa, Agostinho Machado Rodrigues – Mioma, 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. 

 

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, convidou o Sr. deputado 

Sérgio de Almeida Ferreira, para ocupar o lugar de 2.ª Secretário na atual reunião. 
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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, Ana 

Cristina Conde Gonçalves, Hélder José de Jesus Vaz (Presidente da União de Freguesias de Águas Boas 

e Forles), Maria Virgínia do Amaral Figueiredo (Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira de Aves) e 

Acácio Santos da Fonseca Pinto tendo sido substituídos por António Carlos Gonçalves Gomes, Adelino 

de Figueiredo Lopes, António José Ferreira Caiado (secretário da União de Freguesias de Águas Boas e 

Forles), Hipólito de Jesus Reis (secretário da Junta de Freguesia de Ferreira de Aves) e Rui Manuel da 

Silva Correia Pina, respetivamente.  

 

Faltaram os seguintes deputados: Ana Isabel Moreira Almeida, Inês de Oliveira Nunes, Arlindo Jorge 

Sousa Ferreira, tendo as duas primeiras deputadas apresentado justificação de falta. 

 

Presidente da Assembleia: Solicita à Assembleia Municipal autorização para alterar a Ordem de 

Trabalhos e ser discutido de imediato o Ponto Três da mesma, não se tendo ninguém oposto a esta 

alteração. Foi dada posse ao representante do Clero no Conselho Municipal de Segurança de Sátão. 

 

3. Tomada de posse do representante do Clero no Conselho Municipal de Segurança de Sátão. 

 

“ADENDA À ATA DA TOMADA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA DE 27/02/2014 

 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, pelas nove horas e trinta 

minutos, no Salão Nobre dos Paços do Município de Sátão, perante a Mesa da Assembleia Municipal 

presidida pela Dr.ª Eugénia Maria de Oliveira Duarte, primeira secretária Dr.ª Paula Alexandra 

Loureiro de Lemos e segundo secretário Dr. Sérgio Almeida Ferreira, compareceram para, em 

conformidade com o artigo 4.º do Regulamento Municipal do Conselho Municipal de Segurança de 

Sátão, se proceder à tomada de posse do representante do Clero do Conselho Municipal de Segurança, 

o seguinte cidadão: 

 

Representante do Clero: Padre António José Almeida Rodrigues 
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Verificada a conformidade formal do processo, a Mesa da Assembleia Municipal declarou-o investido 

nas suas funções, do que, para constar se lavrou a presente ata.  

E eu Domingos de Almeida Rodrigues, para o efeito designado, redigi e subscrevo e que vai ser 

assinada pela Mesa da Assembleia Municipal.” 

 

Presidente da Assembleia: Relativamente às senhas de presença informa que solicitou um parecer à 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, para o esclarecimento de certas dúvidas que surgiram 

relativas ao valor das senhas de presença e subsídio de transporte dos deputados municipais. 

Nomeadamente, se o valor das senhas de presença dos deputados municipais sofreram alguma alteração 

tendo em conta a redução aplicada ao vencimento do Presidente de Câmara nos termos da Lei 12-A/2010 

de 30 de Junho. (artigo 11º). A informação, que foi dada pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, foi que o valor das senhas de presença dos deputados municipais não sofrem cortes e 

também têm direito ao subsídio de transporte. Esclarece que estão a ser feitos os devidos cálculos pela 

Contabilidade da Câmara Municipal, para que os senhores deputados sejam ressarcidos do montante em 

falta.  

 

Presidente da Câmara: Esclarece que os vencimentos políticos sofreram dois cortes: um de 5% aplicado 

apenas aos políticos e outro que já existe do tempo do ex-1.º ministro José Sócrates. Os serviços técnicos 

da Câmara Municipal basearam-se no vencimento com os dois cortes aplicados e o corte dos 5% não se 

aplica à Assembleia Municipal. O valor dos cortes que foram realizados inadequadamente será reposto. 

Quanto ao subsídio de transporte surgiu um equívoco relativamente às ajudas de custo e transporte; mas 

são duas coisas diferentes. Com o pedido de parecer à Associação Nacional de Municípios Portugueses 

ficaram esclarecidos quanto a este tema, sendo que o subsídio de transporte é pago, independentemente 

da distância percorrida até ao local da reunião. Este valor também será devidamente reposto.  

 

I INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

II ANTES DA ORDEM DO DIA 
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Presidente da Assembleia: A mesa da Assembleia Municipal propõe um voto de pesar pelo 

falecimento da ilustre e reputada figura do concelho de Sátão, Dr. João Mendes. No âmbito social e 

político ocupou vários cargos de relevo na comunidade Satense, destacamos particularmente as funções 

de Vereador da Cultura na Câmara Municipal de Sátão. Pela qualidade da sua intervenção cívica e 

política em Sátão, propõe-se que a Assembleia Municipal manifeste o seu profundo pesar, propondo 

também que se remeta o presente voto à Exma. Família. 

Coloca à votação o voto de pesar de pesar pelo falecimento da ilustre e reputada figura do concelho de 

Sátão, Dr. João Mendes: 

Votos a favor: 27 (vinte e sete) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

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

unanimidade. 

 

Presidente da Assembleia: A mesa da Assembleia Municipal associa-se e solidariza-se neste momento 

de dor e luto, com o eleito Agostinho Machado Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Mioma, 

pela irreparável perda do seu progenitor Manuel Rodrigues, recentemente falecido. Propondo assim um 

voto de pesar.  

Coloca à votação o voto de pesar de pesar pelo falecimento do senhor Manuel Rodrigues, progenitor do 

eleito Agostinho Machado Rodrigues. 

Votos a favor: 27 (vinte e sete) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

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

unanimidade. 

 

1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 28 de 

novembro de 2014. 
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Presidente da Assembleia: Coloca a ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 28 de 

novembro 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 28 de novembro de 2014 à votação, tendo sido aprovada com: 

Votos a favor: 24 (vinte e quatro) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 3 (três) 

Estavam presentes 27 (vinte e sete) 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.  

 

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. 

 

Paula Cristina Cardoso: Começa a sua intervenção dizendo que na última sessão da Assembleia 

Municipal, e conforme consta da ata dessa mesma sessão, o Sr. Presidente da Câmara Municipal 

terminou a sua intervenção com o que designou de boa notícia relativamente à estrada nacional 229, 

referindo que quase de certeza absoluta teriam o lançamento da referida obra em 2015. Também é 

referido que pelos vistos o Sr. Primeiro-Ministro terá registado bem o assunto aquando da sua visita ao 

concelho de Sátão, em setembro passado. No seguimento desta declaração do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal a obra seria uma realidade próxima. Também em setembro passado, os deputados da 
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Assembleia da República eleitos pelo Partido Socialista pelo círculo de Viseu, questionaram o Governo 

sobre a variante estrada nacional 229 Sátão - Viseu, uma estrada nova, de raiz, cujo processo já teria 

sido iniciado em 2011 e já com declaração de impacto ambiental de fevereiro de 2012. Recentemente 

receberam uma resposta do Ministério da Economia referindo que o Plano de Proximidade das Estradas 

de Portugal contempla a intervenção, no eixo estrada nacional 229 Sátão-Viseu, com eliminação de 

constrangimentos em zonas industriais. Face a esta resposta do Ministério da Economia e face à questão 

colocada pelos deputados e à boa notícia que o Sr. Presidente revelava na última reunião, pergunta qual 

é a opinião do Sr. Presidente da Câmara Municipal ou a opinião da Câmara Municipal relativamente a 

esta comunicação do Ministério da Economia. Pergunta se acha mesmo que a variante à estrada nacional 

229 se vai construir ou será que a anunciada obra a lançar será a reparação da atual estrada. Questiona 

também se a Câmara Municipal vai esclarecer este assunto com o Ministério da Economia. De seguida 

aborda outro assunto, no que respeita o Decreto-Lei 30/2015 que se refere aos contratos 

interadministrativos, que tem a ver com as competências delegadas pelo Estado nos municípios, nas 

diversas áreas da saúde, da educação, da cultura e da segurança social. Pergunta qual é a atual posição 

da Câmara Municipal nomeadamente na área da educação, qual é a opinião da Câmara Municipal, 

questiona se este assunto já foi levado a uma reunião da Câmara Municipal, para ser discutido. Refere-se 

ainda a um assunto bastante enriquecedor que é o protocolo assinado entre o Município de Sátão e a 

Universidade Nova de Lisboa. Este protocolo permitiu que fossem feitos os primeiros trabalhos 

relativamente às escavações na Senhora do Barrocal. Em termos de património enriquece ainda mais o 

concelho de Sátão. Lamenta que tão pouca gente estivesse presente na apresentação dos primeiros 

resultados destas escavações que decorreu na Casa da Cultura. Pergunta à Câmara Municipal se está a 

pensar publicar esses resultados e se já pensou em alguma estratégia em termos de atração turística para 

essa zona. Nessa sessão de apresentação falou-se de uma questão, que em termos de património 

arqueológico do concelho de Sátão, parece-lhe ser de salientar que é a existência de uma estela funerária 

que estava na posse da Assembleia Distrital. Com a recente extinção da Assembleia Distrital todo o 

património que era da posse da mesma passou para a Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões. 

Pergunta se a Câmara Municipal já recuperou essa peça arqueológica dando-lhe a devida dignidade, uma 

vez que, foi referido que ela estava num mau estado de conservação.  

 

José António Figueiredo: Refere que na freguesia de Rio de Moinhos na rua da Poça, que vai da Igreja 

para Casal de Cima, foi feito o saneamento há uns anos e pavimentada, mas entretanto ocorreu um 



       
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

 
 

8 

abatimento do alcatrão e está em mau estado. Solicita então o arranjo dessa rua. Regista com agrado a 

realização de umas valetas em Casal de Cima; podiam aproveitar o facto de as máquinas estarem nesse 

sítio para continuarem a fazer as valetas na estrada 229, entre o cruzamento da estrada n.º 329 (que vai 

do Sátão para Rio de Moinhos) que liga à estrada que vai de Rio de Moinhos para Penalva do Castelo. 

Podiam aproveitar também o facto da Rua de Fundo de Vila, em Casal do Fundo, estar a ser reparada 

para se arranjar o bocado de estrada na curva junto ao ribeiro. Chama ainda à atenção para a Rua das 

Feiticeiras, que tem uma outra rua que lhe dá acesso, em terra batida, que se torna perigoso para os 

automobilistas que por lá circulam. Devia ser solucionado este problema. Diz ainda que, quer a Junta de 

Freguesia, quer a Câmara Municipal poderiam fazer umas pequenas reparações nos caminhos agrícolas, 

no sentido de melhorar as acessibilidades aos agricultores.  

 

Presidente da Câmara: Começa por responder à Sr.ª deputada Paula Cristina Cardoso referindo que 

quanto à estrada nacional 229 continua a dizer o mesmo que disse, que a estrada nacional 229 vai ser 

lançada este ano. Nas obras da Estradas de Portugal para o ano de 2015 constam três milhões de euros 

para esta estrada. A estrada nova ficará na ordem dos doze milhões de euros e é necessário arranjar a 

restante verba. Talvez o Sr. Ministro da Economia tenha respondido desse modo aos Srs. Deputados, 

porque talvez haja uma ligação entre a zona industrial de Sátão e a zona industrial de Viseu, em 

Mundão. Houve um debate quanto ao Programa 2020 em Viseu onde foi referido que a União Europeia, 

provavelmente, só irá dar dinheiro para estradas que liguem zonas industriais. O que referiu na última 

reunião é que, provavelmente, a estrada será lançada no ano de 2015 e não que seria feita nesse mesmo 

ano. A nova estrada já tem um projeto, que estará a ser revisto. Refere ainda que esta nova estrada já 

vem desde há muito tempo. O antigo Secretário de Estado Dr. Paulo Campos deslocou-se outrora ao 

Sátão e prometeu que iria fazer uma intervenção menor na atual estrada de ligação Sátão-Viseu, 

deixando a promessa de se construir uma nova estrada. Fez o projeto da estrada, mas quando foi para a 

lançar, o antigo Secretário de Estado Dr. Paulo Campos disse em Lisboa o seguinte: “eu até lhe queria 

lançar a estrada, mas o seu Partido não me deixa fazer mais parcerias público-privadas”; a resposta que 

obteve foi a seguinte: “Não estou como membro de nenhum Partido, vim aqui como Presidente de 

Câmara e o Sr. Secretário de Estado deve ouvir-me como membro deste Governo”. A partir daqui as 

coisas estagnaram completamente. A estrada nacional 229, a seguir à IP3, é a estrada que mais 

movimento tem com um tráfego de dez mil viaturas em vinte e quatro horas. De seguida refere-se ao 

Decreto-Lei 30/2015 quanto aos contratos interadministrativos, que tem a ver com as competências 
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delegadas pelo Estado nos municípios, nas diversas áreas da saúde, da educação, da cultura e da 

segurança social. Quanto à educação já sabe qual é a minha opinião que é esta estar entregue ao 

Ministério da Educação; o assunto ainda não foi levado à reunião de Câmara Municipal. Quanto ao 

protocolo feito com a Universidade de Lisboa, houve alguma prospeção na Senhora do Barrocal e foi já 

referido pelos estudiosos envolvidos que há matéria na Senhora do Barrocal para continuarem com esta 

prospeção. Possivelmente na época de verão os estudos/ trabalhos continuarão. A Câmara Municipal 

continuará a dar o apoio. Agradece também o apoio prestado pela União de Freguesias de Romãs, 

Decermilo e Vila Longa e pelo Centro de Dia de Romãs. Quanto à participação de poucas pessoas na 

apresentação dos primeiros resultados destas escavações que decorreu na Casa da Cultura, salienta que a 

divulgação foi realizada, mas se as pessoas não estão interessadas, não as podem obrigar a participar. 

Quanto a esta apresentação, refere que gostou muito da mesma e ficou agradado com o facto de se ter 

descoberto que as pessoas que viviam nessa zona no século X, eram pessoas de posses, pois já tinham 

casas cobertas com telha, sendo esta um sinal de riqueza. Diz que este estudo vai continuar. Em relação 

à estela funerária que estava na Assembleia Distrital de Viseu, numa das últimas reuniões que houve na 

CIMVDL (Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões), foi tomada a posição de que o património 

dessa mesma Assembleia lhe seria entregue, assim aguardam um despacho da Secretaria de Estado com 

essa autorização. Quando tudo isto estiver esclarecido a estela funerária virá para o concelho de Sátão, 

para o Museu de Douro Calvo. De seguida responde ao Sr. deputado José António Figueiredo referindo 

que em relação aos trabalhos agrícolas, à Rua das Feiticeiras e a outras ruas, como são ruas mais 

pequenas, o Sr. Presidente de Junta de Freguesia de Rio de Moinhos poderá explicar-lhe melhor. Estão 

previstas fazer as valetas na estrada 229. Diz que o arranjo da estrada municipal já referido várias vezes 

pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos e pelo Sr. deputado José António 

Figueiredo será uma realidade até ao mês de abril. 

 

III ORDEM DO DIA 

 

4. Discussão e votação da 1.ª Revisão Orçamental do ano de 2015. 

 

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

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 
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Presidente da Câmara: Explica que a 1.ª Revisão Orçamental do ano de 2015 se deve à aquisição do 

de equipamentos terminal de Comunicação TETRA e respetivos acessórios (ETC), para os serviços 

municipais de proteção civil e para os corpos de bombeiros. Foi aberta uma candidatura na CIMVDL em 

que os municípios se podiam candidatar para adquirir este tipo de material. A Câmara Municipal de 

Sátão concorreu e como o fez já este ano, obviamente não foi contemplado no Orçamento em vigor. 

Como tal tiveram de abrir esta rubrica, pois sem este procedimento não é possível ao Município realizar 

a candidatura. Quanto aos seguros de acidentes pessoais estes não estavam contemplados. Como iria 

haver uma revisão orçamental, resolveram incluir também os acidentes pessoais. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a discussão da 1.ª Revisão 

Orçamental do ano de 2015, esta foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 27 (vinte e sete) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 27 (vinte e sete) 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. 

 

5. Discussão e votação da proposta de atribuição de galardão (medalha de ouro) à Sr.ª D.ª Eduarda 

da Encarnação Rodrigues, do lugar de Samorim, benemérita da causa pública. 

 

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

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

 

Presidente da Câmara: Refere que este assunto já tinha sido presente a uma reunião da Assembleia 

Municipal, mas como esta proposta estava em anexo a uma outra com a qual não concordaram, devido a 

uma lacuna existente no Regulamento dos Galardões Municipais, a Câmara Municipal decidiu apresentar 
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apenas esta proposta e criar uma Comissão para revisão e alteração do Regulamento dos Galardões 

Municipais, que é o próximo Ponto da Ordem de Trabalhos desta reunião. 

 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir quanto à proposta de atribuição de 

galardão (medalha de ouro) à Sr.ª D.ª Eduarda da Encarnação Rodrigues, do lugar de Samorim, 

benemérita da causa pública, esta foi aprovada por escrutínio secreto, com a seguinte votação: 

Votos a favor: 26 (vinte e seis) 

Votos em branco: 1 (um) 

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. 

 

6. Constituição de uma Comissão para revisão e alteração do Regulamento dos Galardões 

Municipais. 

 

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

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

 

Presidente da Câmara: Refere que apresentou na reunião de Câmara Municipal esta proposta de 

constituição de Comissão, tendo ficado decidido unanimemente que esta será composta pelos seguintes 

elementos: a Sr. Vereadora Zélia Silva, como representante da Câmara Municipal e um elemento de 

cada partido representado na Assembleia Municipal de Sátão, nomeados pela mesma, se esta assim 

concordar. 

 

Presidente da Assembleia: Solicita aos líderes de cada Partido Político, representado na Assembleia 

Municipal, que façam chegar à Mesa da Assembleia o nome de um elemento para integrar esta 
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Comissão. Feita a discussão da constituição de uma Comissão para revisão e alteração do Regulamento 

dos Galardões Municipais, esta foi constituída pelos seguintes elementos da Assembleia Municipal: 

- Partido Social Democrata: Maria de Lourdes Albuquerque de Frias Pinto; 

- Partido Socialista: Joaquim Manuel Rebelo Marinho; 

- CDS/PP: António Lopes. 

 

7. Ponto de situação dos contratos interadministrativos assinados com as Juntas de Freguesia no 

ano de 2014. 

 

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

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

 

Presidente da Câmara: Coloca os contratos interadministrativos e contratos de execução e respetivas 

adendas assinados com as Juntas de Freguesia no ano de 2014 à disposição dos Srs. deputados da 

Assembleia Municipal e dos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia para consulta e esclarecimento de 

qualquer dúvida que possa surgir.  

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

8. Discussão e votação do Regulamento do Prémio Literário Cónego Albano Martins de Sousa. 

 

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

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

 

Presidente da Câmara: Refere que este Regulamento foi aprovado por unanimidade em reunião de 

Câmara Municipal e coloca-se à disposição para qualquer dúvida quanto ao mesmo. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir quanto ao Regulamento do Prémio 

Literário Cónego Albano Martins de Sousa, este foi aprovado com a seguinte votação: 
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Votos a favor: 27 (vinte e sete) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 27 (vinte e sete) 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. 

 

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

Concelho para o ano de 2015.  

 

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

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

 

Presidente da Câmara: Explica que com a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro a Câmara Municipal só 

pode atribuir subsídio às juntas de freguesias com autorização da Assembleia Municipal. Os 100.000,00€ 

(cem mil euros) em discussão, quando aprovados, serão novamente presentes em sede de reunião de 

Câmara Municipal, para aí serem geridos da melhor forma. 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo inscrições para a discussão da proposta de atribuição de 

formas de apoio às Juntas de Freguesia do Concelho para o ano de 2015, coloca a mesma a votação. 

 Esta deliberação foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 20 (vinte) 

Votos contra: 1 (um) 

Abstenções: 6 (seis) 

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. 
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Declaração de voto do Sr. deputado António Carlos Rodrigues: “Eu não tenho nada contra a 

atribuição destes subsídios, no entanto – e para que não haja alguma falta de transparência – pelo menos 

no final de cada ano, deveria ser feito um relatório das contas onde esses subsídios foram atribuídos: a 

quem foram atribuídos, qual o valor e onde foram empregues”. 

 

10. Eleição de um autarca de freguesia para integrar o Conselho Cinegético Municipal, conforme o 

Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 

de janeiro. 

 

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

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

 

Presidente da Câmara: Esclarece que de acordo com o Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro é necessário eleger um autarca de 

freguesia para integrar o Conselho Cinegético Municipal. 

 

Presidente da Assembleia: Foi apresentada à mesa, a indicação do nome do Sr. Manuel Jorge de Jesus 

Oliveira, Presidente de Junta da União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa.  

Para integrar o Conselho Cinegético Municipal, conforme o Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro, foi eleito o seguinte autarca de 

freguesia: 

Manuel Jorge de Jesus Oliveira, Presidente de Junta da União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila 

Longa, tendo sido aprovado com a seguinte votação: 

Votos a favor: 27 (vinte e sete) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

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. 
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11. Discussão do Relatório de Atividades 2014 da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Sátão. 

 

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

 

Inscrições: Paula Alexandra Lemos. 

 

Paula Alexandra Lemos: Refere que todos receberam o Relatório de Atividades da CPCJ de Sátão do 

ano de 2014, por isso refere-se ao mesmo resumidamente. Pede autorização, para que, em nome de toda a 

Assembleia Municipal, dar o agradecimento conjunto a todos os membros que compõem a Comissão 

Restrita da CPCJ de Sátão. Foi um trabalho realizado ao longo do ano de 2014 que exigiu muito deles, na 

maior parte das vezes, com prejuízo da sua vida pessoal. Para além do trabalho desenvolvido ao nível de 

intervenção, que diz respeito aos casos concretos que são trabalhados pela Comissão Restrita da CPCJ de 

Sátão, há também a nível da prevenção. Neste caso foram feitas inúmeras atividades, entre elas, 

formações, conferências, mas nem sempre há adesão. Este trabalho de intervenção foi realizado em 

diversas áreas, sendo que, as principais são: o abandono escolar e a problemática da violência doméstica, 

nas consequências negativas que daí advêm para as crianças e jovens que também são vítimas. No âmbito 

da intervenção, os objetivos delineados foram concretizados. O trabalho de intervenção é aquele que mais 

exige dos membros que fazem parte da Comissão Restrita, o acompanhamento, caso a caso, junto das 

famílias sinalizadas e dos jovens e crianças. A CPCJ de Sátão, ao longo do ano passado, reuniu cinco 

vezes na sua modalidade alargada e trinta e duas vezes, nove das quais em sessões extraordinárias, na 

modalidade restrita. Estas nove reuniões extraordinárias devem-se à gravidade e urgência de casos que 

surgiram e que exigiram uma intervenção imediata. Para além de atividades de prevenção e de 

intervenção, há todo um trabalho administrativo, que tem de existir e é obrigatório que assim seja. Tudo é 

analisado, documentado e informatizado. Ao longo do ano de 2014, foram acompanhados um total de 

quarenta e dois processos, dezanove transitados do ano de 2013 e vinte e três novos processos abertos. 

Comparativamente com o ano de 2013, o volume processual foi inferior, registando-se uma diminuição 

de onze processos. No entanto, e infelizmente, esta diminuição não resulta do número de processos 

instaurados de novo, mas sim do número de processos transitados de 2013 para 2014. Quanto às 

problemáticas dos processos prevalece a exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-
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estar e o desenvolvimento da criança aliado à violência doméstica. Quanto às medidas adotadas, esta 

Comissão privilegiou sempre a manutenção dos jovens e das crianças no seu meio natural de vida. 

Havendo somente um caso em que foi deliberado a modalidade de acolhimento em instituição. Deixa 

uma palavra de agradecimento à Câmara Municipal, porque é graças a ela, à sua colaboração e ao seu 

apoio, que todas estas atividades se fazem. 

 

Presidente da Câmara: Agradece todo o trabalho que a CPCJ de Sátão tem desenvolvido ao longo 

destes anos no concelho de Sátão. Deixa-nos muito mais à vontade, porque quando uma surge situação a 

CPCJ trata de imediato do assunto. Assim, o Município tem uma retaguarda muito maior e deixa-nos 

muito mais descansados, pelo trabalho que a CPCJ tem realizado. Diz ainda que a Sr.ª 1.ª Secretária da 

Assembleia Municipal, Paula Lemos, agradeceu ao Município de Sátão o facto de este ceder sala, viatura, 

computador, telefone, mas este não faz mais do que a sua obrigação. Refere que o Município de Sátão 

recebe todos os anos da Segurança Social 19.000,00€, para sustentar a CPCJ de Sátão. Mas o Município 

faria o mesmo que tem feito, mesmo que não recebesse esse dinheiro. Entende que a CPCJ de Sátão tem 

feito um trabalho muito profícuo neste Concelho e este deve continuar. Agradece e dá os parabéns à 

CPCJ de Sátão pelo trabalho realizado. 

 

12. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

 

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

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

 

Presidente da Câmara: Explica o mapa da Situação Financeira do Município e disponibiliza-se para 

esclarecer alguma dúvida que possa surgir. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

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

 

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto treze da Ordem de Trabalhos à discussão. 
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Inscrições: António Carlos Rodrigues, António José Carvalho, Paulo Jorge Almeida, Rui Miguel 

Cabral, Manuel Jorge Oliveira. 

 

António Carlos Rodrigues: Relembra o assunto da Feira do Míscaro, informando que o concelho de 

Aguiar da Beira fez um acordo para criar um gabinete de micologia com a Escola Superior Agrária, 

relativamente aos míscaros. Parece-lhe importante que a Câmara Municipal de Sátão tome medidas 

nesse sentido, porque se fizessem simplesmente uma feira do Míscaro, porque têm o produto endógeno, 

não teria qualquer problema mas o slogan do Município de Sátão é “A Capital do Míscaro” e parece que 

aqui nas redondezas, a Câmara Municipal de Sátão é a que faz menos neste sentido. Não há qualquer 

parceria, à semelhança de outros municípios, não é criada uma cooperativa que permitisse potenciar o 

produto, não só o míscaro, mas também outros cogumelos. Também é importante ajudar os jovens 

agricultores na instalação dessa área, que está a proliferar nessa zona. Dá como exemplo o caso de 

Mangualde, que tem uma cooperativa da maçã, do mirtilo, do vinho e do mel para potenciar e ajudar os 

agricultores nessas áreas. A Câmara Municipal de Sátão deveria de ter outra atitude relativamente a esta 

temática. De seguida refere-se ao norte do Concelho dizendo que, nestes dias de frio houve vários 

acidentes rodoviários por causa do gelo, a Câmara Municipal, já que tem um Gabinete de Proteção Civil, 

podia criar uma parceria, por exemplo com os Bombeiros Voluntários para equipá-los com um 

espalhador de sal, para prevenir os acidentes. De seguida questiona o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal relativamente a um muro de um loteamento no Chão da Vinha em Contige, na rua Cimo do 

Povo, há um casal jovem que tem a sua habitação pronta, no entanto não se pode mudar porque a 

situação deste muro já se arrasta há uns tempos. 

 

António José Carvalho: Começa por referir a premência que entende de locais estratégicos para o 

escoamento de matérias de porte elevado: os chamados monstros, cuja armazenagem e despejo nem 

sempre é possível em todas as freguesias do Concelho. Entende que o Concelho deve apostar na 

implementação de um sistema de recolha de lixos domésticos moderno. De seguida, questiona o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal acerca da morosidade das obras na urbanização Vila Rosa, embora 

sabendo que não diz diretamente respeito à edilidade, mas quanto possível, para quando o Sr. Presidente 

da Câmara Municipal prevê a sua finalização. Solicita o reforço por parte da Câmara Municipal, no 

sentido de pressionar a Estradas de Portugal, na conservação e manutenção da limpeza da estrada 

nacional 229. A Junta de Freguesia de Sátão tem-no feito quase insistentemente, mas a empresa, a este 
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nível não tem sido sempre eficaz. Por fim, questiona o Sr. Presidente da Câmara Municipal, no que diz 

respeito ao trânsito pesado nas artérias principais da vila de Sátão. Refere que esta circulação tem sido 

de alguma forma nociva para o pavimento e leva à consequente degradação dessas vias. Pergunta se 

pensa numa solução, a breve prazo, para esta dificuldade circulatória. Termina a sua intervenção 

deixando uma informação e um convite para todos os autarcas de freguesia: no próximo dia 14 de 

março, na Casa da Cultura de Sátão, pela primeira vez vai realizar-se no Sátão uma Assembleia Distrital 

da ANAFRE. Revela-se importante pela premência e relevância dos assuntos que serão debatidos, 

nomeadamente a revisão que a ANAFRE está a implementar do Estatuto do Eleito Local que pode 

atingir os autarcas de freguesia. Agradece ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que desde logo se 

prontificou a colaborar.  

 

Paulo Jorge Almeida: Relembra o Sr. Presidente da Câmara Municipal para a falta da sinalização das 

passadeiras na Freguesia de S. Miguel de Vila Boa. 

 

Rui Miguel Cabral: Aborda as valetas que foram feitas em Casal de Cima pela Junta de Freguesia em 

parceria com a Câmara Municipal. As outras valetas também estão ajustadas com a Junta de Freguesia 

também em parceria com a Câmara Municipal. Em relação à reposição de betuminosos em Casal do 

Fundo, o Sr. Presidente da Câmara Municipal já referiu que até abril o assunto está resolvido. Na rua da 

Bouça foi reposto há pouco tempo algum betuminoso. Quanto ao facto da rua abater, o Sr. Vereador 

Paulo Santos tem conhecimento. Houve algumas roturas de saneamento, está a ser reposto e realmente a 

rua não está nas devidas condições. Em relação à rua das Feiticeiras esta está transitável, apenas 

necessita de betuminoso. Não há disponibilidade orçamental para este ano e não o pode prometer para o 

próximo, pois a freguesia é muito grande. Em relação às entradas dos caminhos agrícolas a Junta de 

Freguesia, tem solucionado o problema. Diz que há uma rua que vai ser uma realidade dentro de pouco 

tempo, que é a rua da Casa da Mó, em colaboração com a Câmara Municipal, esta vai alcatroá-la até à 

Ponte Ferreira, sendo que as pessoas dos terrenos junto a essa rua têm conhecimento das intervenções 

que lá se vão realizar. Quanto à EDP, refere que a Junta de Freguesia agiu de acordo com as indicações 

da Câmara Municipal, enviando um email com conhecimento à Câmara Municipal e à EDP. Esta referiu 

que iria realizar uma intervenção durante o mês de fevereiro, principalmente na freguesia de Rio de 

Moinhos. Estão à espera que isso aconteça para que as luminárias fundidas sejam devidamente 

substituídas em todo o Concelho.  
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Manuel Jorge Oliveira: Dirige-se ao Sr. Presidente da Câmara Municipal e diz-lhe que apesar de estar 

numa zona com muitas necessidades, traz-lhe apenas um caso que se refere à Silvã de Baixo. Diz que há 

nessa localidade uma rua chamada Cortinhas, com bom piso e com muita utilidade para as povoações 

circundantes. Entretanto, a Câmara Municipal, ao colocar nessa mesma via uma tubagem de 

saneamento, destruiu todo o asfalto, tendo a rua ficado quase intransitável, em muito mau estado. A 

Junta de Freguesia tem recebido inúmeras queixas quanto a este assunto. Por isso pede que a Câmara 

Municipal deixe a rua no estado em que a encontrou, porque a rua neste momento está quase 

intransitável.  

 

Presidente da Câmara: Começa por responder ao Sr. deputado António Carlos Rodrigues, dizendo-lhe 

que em todos os sítios onde suspeitam que há formação de gelo, existe a respetiva sinalização. Refere 

que este ano já foi espalhado algum sal nos sítios com mais formação de gelo. Não tem conhecimento de 

algum acidente que tenha ocorrido devido ao gelo. Informa que a Câmara Municipal tem um contrato 

com os Bombeiros Voluntários onde existe uma EIP (Equipa de Intervenção Permanente) que está 

preparada para essas situações. Refere que a Câmara Municipal não tem um espalhador de sal, porque 

para já não se justifica. Quanto à Feira do Míscaro, começa por dizer o seguinte: este ano o concelho de 

Sátão está representado na BTL em Lisboa onde foi destacado o Míscaro, produto de excelência do 

Concelho de Sátão. Também foi destacado o património religioso e os outros produtos gastronómicos do 

Concelho, como por exemplo: as castanhas de ovos (doce conventual), o arroz doce, o pão caseiro, as 

cavacas. Convida os interessados a visitar no próximo domingo a BTL em Lisboa onde o Sátão estará 

novamente em destaque com a atuação do grupo ZAATAM e com a prova das iguarias gastronómicas já 

referidas. Diz ainda que de todos os concelhos da Região Centro ninguém destacou a Feira do Míscaro, 

sendo o Sátão o único a referir-se à mesma e à potencialidade deste produto endógeno que é o Míscaro. 

Quanto à criação da confraria do Míscaro refere que daqui a uns tempos esta será criada. Quanto à Feira 

do Míscaro, nunca se ouviu falar desta feira, até ao momento do Sátão ter esta ideia. É lógico que o 

Sátão irá continuar a reforçar o Míscaro, pois esta é uma aposta ganha. Salienta que já existem alguns 

produtores de cogumelos no Concelho. Quanto à agricultura diz que apoia a criação de uma cooperativa 

no concelho de Sátão, mas não é à Câmara Municipal que compete criar essa cooperativa, mas que esta 

dará todo o apoio. Refere que neste momento a Câmara Municipal tem o Gabinete de Agricultura a 

funcionar e, pela primeira vez, o Município vai colocar à disposição de todos os agricultores do 
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concelho a possibilidade de realizarem os seus pedidos de subsídios, que vão de 02 de março a 31 de 

maio, sem qualquer custo para os agricultores. Informa ainda que no dia 04 de março, às 09h30, na Casa 

da Cultura vai realizar-se uma sessão de esclarecimento sobre a Política Agrícola Comum, presidida 

pelo Dr. Arlindo Cunha, que já foi ministro da Agricultura atualmente exerce funções de docente na 

Universidade Católica do Porto. Solicita a divulgação destas informações por todos os agricultores do 

concelho. Informa ainda que, no dia 04 de março o Município de Sátão vai assinalar o Dia Internacional 

da Proteção Civil com uma exposição de viaturas, equipamentos e materiais utilizados pelos agentes de 

Proteção Civil, em frente aos Paços do Município de Sátão. De seguida responde ao Sr. Presidente de 

Junta de Freguesia de Sátão, António José Carvalho, dizendo-lhe que quanto aos monstros (lixo de 

grande porte) o Município, através do Planalto Beirão tem feito essa recolha. O Município tem 

divulgado essa informação através das caixas do correio de todos os habitantes do Concelho, 

informando-os como devem proceder para que os monstros sejam recolhidos gratuitamente. Quanto às 

obras em Vila Rosa são um loteamento particular, que comtemplam lotes para vivendas e construção de 

um novo espaço comercial Mini Preço. Foi feito um acordo entre o Município de Sátão e esses 

loteadores particulares, em que o Município faria parte do saneamento e água da rua principal e o 

restante seria feito pelos loteadores. Tirando o muro do Sr. Augusto Carvalho, que foi alterado e a quem 

agradece, pois este apenas exigiu ao Município a construção do respetivo muro, cedendo-lhe o terreno 

necessário sem qualquer contrapartida monetária. Julga que no final do mês de abril as obras poderão 

estar prontas, mas relembra que estas são particulares. Tudo o que for para investir no Sátão, desde que 

seja viável, o Município dá sempre o total apoio. Quanto à limpeza da estrada nacional 229 refere que o 

Município vai insistir com as Estradas de Portugal, para que a manutenção da limpeza seja realizada. 

Quanto à circulação de transportes pesados de mercadorias, que circulam dentro da vila, junto à Unidade 

de Saúde Familiar, refere que essa rua será alvo de uma intervenção, com a colocação de tapete novo, 

sobretudo junto ao local onde foi colocado o gás natural. No centro da vila os transportes pesados de 

mercadorias não irão passar, porque ir-se-ia destruir o piso em paralelos. Refere que existe um projeto 

de uma nova estrada que vai do fundo da Rua Conde D. Henrique, junto às bombas de combustível 

Carbelrio e que vai sair à Meã. Poder-se-ão também conseguir alguns fundos para a estrada que irá ligar 

o novo Parque Empresarial à A25 e aí o trânsito pesado de mercadorias será escoado com mais 

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

Paulo Almeida, informando-o que neste momento o Município de Sátão tem em andamento um projeto 

de sinalização no Concelho, no valor de 35.000,00€, que contempla as necessidades já referidas pelos 
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Srs. Presidentes de Junta de todo o Concelho. Quanto às passadeiras irão realizar um concurso para as 

mesmas. Quanto à questão da EDP abordada pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Rio de 

Moinhos, Rui Miguel Cabral, refere que a partir desta data todas as juntas de freguesia vão receber o 

contacto eletrónico, para onde devem fazer chegar todas as avarias. Termina a sua intervenção 

informando que o POVT aprovou o Plano de Reguladores de Fluxo que se instalam em cada PT por todo 

o Concelho. Estes reguladores no valor de 150.000,00€ irão regular a intensidade da luz, de acordo com 

as indicações do Município. Ainda no mês de abril os reguladores serão instalados. As lâmpadas Leds, 

no valor de 78.000,00€ também serão instaladas por todo o Concelho. Responde ao Sr. Presidente da 

União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa dizendo-lhe que desconhece o estado da rua 

referida pelo mesmo, mas o Município fará todos os possíveis para que a rua em Silvã de Baixo seja 

arranjada como estava anteriormente, uma vez que foram os serviços da Câmara Municipal que a 

destruíram, com a introdução do saneamento nessa zona. Quanto ao muro em Contige diz que ainda não 

teve tempo de analisar o projeto, mas que a Câmara o irá analisar dentro de duas semanas para depois 

lhe dar uma resposta. 

 

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 12h40. 

 

A Presidente da Assembleia 

 

_________________________________________ 

 

Os Secretários 

 

________________________________________ 

 

 

_________________________________________  

  

 


