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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 OITO DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE 

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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, 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 junho de 

2015. 

2. Discussão e votação da ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal do dia 20 de agosto 

de 2015. 

3. Leitura de correspondência.  

 

III ORDEM DO DIA 

4. Discussão e votação da 3.ª Revisão Orçamental do ano de 2015. 

5. Discussão e votação da proposta de fixação da participação variável no IRS/2015. 

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

respeitantes ao ano 2015 a liquidar em 2016. 

7. Aprovação de minuta de aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências com a junta de freguesia de Ferreira de Aves e autorização para a sua assinatura. 

8. Aprovação de minuta de aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências com a junta de freguesia de São Miguel de Vila Boa e autorização para a sua 

assinatura. 

9. Aprovação de minuta de aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências com a junta de freguesia de Avelal e autorização para a sua assinatura. 



       
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
 

2 

10. Aprovação de minuta de aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências com a junta de freguesia da União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa 

e autorização para a sua assinatura. 

11. Aprovação da minuta de adenda ao acordo de execução com a junta de freguesia de Ferreira de 

Aves e autorização para a sua assinatura. 

12. Aprovação da minuta de adenda ao acordo de execução com a junta de freguesia de São Miguel 

de Vila Boa e autorização para a sua assinatura. 

13. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

14. 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: Luís Carlos Figueiredo 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, 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, Sérgio de Almeida Ferreira, Arlindo Jorge Sousa 

Ferreira, José António de Carvalho Figueiredo, Ana Cristina Conde Gonçalves, Ana Isabel Moreira 

Almeida e 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, Paulo Jorge 

Correia Almeida – S. Miguel de Vila Boa, António José Filipe Carvalho – Sátão, Maria de Lourdes 

Albuquerque de Frias Pinto – Silvã de Cima; Rui Miguel Loureiro Cabral – Rio de Moinhos. 

 

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

Municipal, verificou-se a ausência dos seguintes senhores: Maria Virgínia do Amaral Figueiredo, 

Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira de Aves, substituída por Hipólito de Jesus Reis, Secretário 
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da Junta de Freguesia de Ferreira de Aves e Hélder José de Jesus Vaz Presidente da União de Freguesias 

de Águas Boas e Forles, substituído por António José Ferreira Caiado, Secretário da União de Freguesias 

de Águas Boas e Forles. 

 

Faltas: Faltou a Sr.ª deputada Inês de Oliveira Nunes, tendo apresentado justificação de falta. 

 

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 junho de 

2015. 

 

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto um da Ordem de Trabalhos 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 junho de 2015, à votação, tendo sido aprovada com: 

Votos a favor: 27 (vinte e sete) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 2 (duas) 

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

 

2. Discussão e votação da ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal do dia 20 de 

agosto de 2015. 

 

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

 

Inscrições: Acácio Pinto. 
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Acácio Pinto: Pergunta à Sra. Presidente da Assembleia Municipal se, na ata em discussão, da página 

cinco à página doze o que está escrito foi lido ou distribuído nessa Assembleia Municipal.  

 

Presidente da Assembleia: Responde ao Sr. deputado Acácio Pinto que, os assuntos que ele refere, 

apesar de não terem sido lidos ou distribuídos na reunião da Assembleia Municipal, estavam à disposição 

de todos os Srs. deputados que os quisessem consultar, conforme devidamente comunicado na reunião da 

Assembleia Municipal anterior. Diz ainda que os mesmos devem constar da ata em análise para terem 

validade e eficácia. 

 

Acácio Pinto: Diz que a ata é uma transcrição do que se passa numa reunião. Refere que esses assuntos 

não foram lidos nem distribuídos, por isso não devem constar de uma ata. 

 

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

extraordinária da Assembleia Municipal do dia 20 de agosto de 2015 à votação, tendo sido aprovada 

com: 

Votos a favor: 19 (dezanove) 

Votos contra: 7 (sete) 

Abstenções: 3 (três) 

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

 

Declaração de voto do Sr. deputado Acácio Pinto: “Pessoalmente votei contra, porque obviamente é 

inadmissível que uma ata tenha um conjunto de documentos transcritos que nem foram distribuídos aos 

deputados, nem foram sequer lidos nesta Assembleia. É lamentável que se aprove uma ata com estas 

ilegalidades.” 

 

3. 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 
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Presidente da Assembleia: Coloca o ponto Antes da Ordem do Dia à discussão. 

 

Inscrições: Acácio Pinto 

 

Acácio Pinto: Aborda um assunto que tem a ver com a questão de organização do nosso território e, 

neste caso, com o ordenamento concreto e da toponímia, da pertença da mesma aos espaços e às 

freguesias. Fala concretamente da rua Conde D. Henrique em Sátão que tem um código postal 

determinado pela Câmara Municipal. Refere que algumas pessoas desta Rua têm os seus terrenos 

registados nas Finanças como pertencentes a uma freguesia, na Conservatória os registos também estão 

nessa freguesia, e o código postal pertence a outra freguesia. Quando se tira o documento Cartão de 

Cidadão, o número introduzido é dado pelo código postal e a pessoa fica na freguesia que o código postal 

tem. As comissões gerais de recenseamento, que se constituem de dez em dez anos, são comissões de 

outra freguesia que vêm do código postal. Isto gera problemas que podem ser complexos para as pessoas. 

Pode haver um cidadão que tenha o Cartão de Cidadão numa freguesia e a carta de condução em outra 

freguesia, o que é uma irregularidade. Qualquer cidadão não se importa de pertencer seja onde for, não 

pode é estar num determinado espaço e pertencer em termos fiscais a uma freguesia, em termos de 

correspondência a outra freguesia e em termos de recenseamento geral da população a outra freguesia. 

Solicita ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que, se não puder dar uma resposta hoje, na próxima 

sessão da Assembleia Municipal lhe pudesse trazer uma solução para este caso. 

 

Presidente da Câmara: Responde ao Sr. deputado Acácio Pinto referindo que a Câmara Municipal deve 

pronunciar-se quanto à divisão das freguesias. Mas esta divisão compete, sobretudo, aos senhores 

presidentes das juntas de freguesia. Não se trata de uma divisão de concelhos, mas sim entre freguesias. 

Neste caso trata-se das freguesias de Mioma e de Sátão. Refere que tem conhecimento que há cerca de 

um mês essas duas juntas de freguesia chegaram a esse acordo e resolveram o problema que já se vinha a 

arrastar há algum tempo, que era a delimitação das duas freguesias. Neste momento já comunicaram aos 

CTT para que se alterem moradas e os respetivos códigos postais. Dentro de três semanas a situação 

estará resolvida. 

 

III ORDEM DO DIA 

 

4. Discussão e votação da 3.ª Revisão Orçamental do ano de 2015. 
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Presidente da Assembleia: Coloca o ponto quatro da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

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

 

Presidente da Câmara: Explicou o documento da 3.ª Revisão Orçamental do ano de 2015 e a 

necessidade de se realizar esta Revisão Orçamental de modo a colocarem mais verba no atual Orçamento, 

para o Município poder receber a verba do FEDER, referente às obras da Praia Fluvial do Trabulo, da 

Estrada do Cardal e dos saneamentos de Fontainhas, Afonsim e Soito de Golfar. Explica também o 

reforço de verba no Parque Empresarial, captação e distribuição de água, estações de tratamento de águas 

residuais e viação rural. Coloca-se à disposição de todos os senhores deputados para esclarecimento de 

alguma dúvida que possa surgir. 

 

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

Orçamental do ano de 2015, 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. 

 

5. Discussão e votação da proposta de fixação da participação variável no IRS/2015. 

 

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: Explica a proposta de fixação da participação variável no IRS/2015 referindo 

que a interpretação da maioria do Órgão Executivo relativamente a este assunto é a seguinte: restituir o 

IRS, neste caso, estariam a penalizar os que menos rendimento auferem em relação aos que mais 

ganham. Este rendimento do IRS corresponde a um ganho para o Município de Sátão de cerca de 164 mil 
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euros. Coloca-se à disposição de todos os senhores deputados para esclarecimento de alguma dúvida que 

possa surgir. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

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

fixação da participação variável no IRS/2015, esta foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 20 (vinte) 

Votos contra: 3 (três) 

Abstenções: 6 (seis) 

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. 

 

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

respeitantes ao ano 2015 a liquidar em 2016. 

 

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 a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis respeitantes ao ano 2015 

a liquidar em 2016 proposta pelo Município é a mesma do ano anterior, sendo a mais baixa prevista na 

Lei. Diz ainda que o Orçamento de Estado prevê a redução do IMI para famílias com filhos. A 

Autoridade Tributária e Aduaneira referiu que até ao dia 15 de setembro do corrente ano, iria informar o 

Município de Sátão do número de agregados com um, dois e três ou mais dependentes que tenham 

domicílio fiscal em prédio destinado a habitação própria e permanente situado na área territorial do 

município de Sátão. Salienta que já tem esses dados e que essa redução de IMI poderá acarretar a 

diminuição de cerca de 25 mil euros aos cofres do Município. É um assunto que já foi abordado numa 

reunião de Câmara Municipal, mas que já está em análise para ser discutido na reunião do Órgão 

Executivo e depois no Órgão Deliberativo. Coloca-se à disposição de todos os senhores deputados para 

esclarecimento de alguma dúvida que possa surgir. 
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Inscrições: Não há inscrições. 

 

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

fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis respeitantes ao ano 2015 a liquidar em 2016, esta 

foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 28 (vinte e oito) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 28 (vinte e oito) 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. 

 

7. Aprovação de minuta de aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências com a junta de freguesia de Ferreira de Aves e autorização para a sua 

assinatura. 

 

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: Salienta que os acordos já celebrados anteriormente e de acordo com a Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, serem realizados por um período de quatro anos foram mantidos, daí ter sido 

dado conhecimento na última reunião da Assembleia Municipal desses mesmos acordos. Este ponto da 

Ordem de Trabalhos, bem como os seguintes, até ao ponto doze, são acordos interadministrativos e de 

execução que têm como objetivo dar conhecimento à Assembleia Municipal, bem como, serem votados e 

autorizado a assinatura dos mesmos, uma vez que as juntas de freguesia em questão e o Município 

resolveram alterar esses acordos. Coloca-se à disposição de todos os senhores deputados para 

esclarecimento de alguma dúvida que possa surgir. 

 

Inscrições: Acácio Pinto  
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Acácio Pinto: Começa por referir, como já foi dito, os documentos que constam da ata anterior não 

foram distribuídos na Assembleia Municipal. Refere que está um documento que consta de uma ata da 

Assembleia Municipal, apesar do voto contra de alguns deputados, onde diz “Primeira Adenda” a um 

contrato. Uma adenda não é manter um contrato. Se uma ata que já está aprovada tem uma adenda de um 

contrato interadministrativo, em que foi meramente informativo, como é que hoje estes contratos estão 

aqui para votação, quando na última reunião o Sr. Presidente da Câmara Municipal disse que aquilo que 

não entregou e que estava na convocatória para votar e que não leu, era apenas para informar. Afinal 

hoje, a mesma situação, porque também são alterações a contratos, já são para votar, é uma 

incongruência. 

 

Presidente da Câmara: Responde ao Sr. deputado Acácio Pinto referindo que esses acordos foram 

feitos em dezembro e vieram à reunião da Assembleia Municipal para esta ter conhecimento dos 

mesmos. A adenda que o Sr. deputado Acácio Pinto se refere já constava em dezembro, nesses mesmos 

contratos. Essa situação não tem nada a ver com o que está hoje em discussão e em votação. 

 

Acácio Pinto: Salienta que não quer criar qualquer polémica em torno deste assunto. As obras das juntas 

de freguesia devem ser feitas. A verba que está atribuída deve ser gasta. Não é isso que está em causa. 

Apenas está a confrontar o Sr. Presidente da Câmara Municipal perante um paradoxo: vieram em 

dezembro, mas só na ata de 20 de agosto é que consta a tal adenda que o Sr. Presidente está a referir. Diz 

que este não é um processo limpo e transparente. Por isso, solicita que fique registado em ata esta 

incongruência do Sr. Presidente da Câmara Municipal.  

 

Presidente da Câmara: Explica que a lei dos acordos de execução e dos acordos interadministrativos é 

uma lei relativamente nova. Refere que no ano passado fizeram pela primeira vez os acordos com as 

juntas de freguesia em acordos de execução e acordos interadministrativos. Houve necessidade ao longo 

desse tempo de se fazerem algumas adendas. Recorda-se perfeitamente que trouxe à Assembleia 

Municipal, para dar conhecimento à mesma, de todos os acordos, salientando que existiam adendas a 

esses acordos. Estavam à disposição de todos para serem analisados. Entendeu não trazer novamente 

todos esses contratos, porque já tinham estado à disposição de todos os senhores deputados em 

dezembro, por isso não havia necessidade de voltar a trazê-los. Refere que esta é uma questão meramente 

de legalidade administrativa. Refere que futuramente todas as adendas que se fizerem com os Srs. 

Presidentes de Junta de Freguesia virão à Assembleia Municipal para votação. 
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Acácio Pinto: Salienta que não está a por em causa os contratos nem as adendas. Mas será que custa 

muito dizer “há um erro da minha parte ou da parte da Câmara” ou “há um lapso, desculpem”. Era 

apenas com isto que queria confrontar o Sr. Presidente da Câmara Municipal. Nunca referiu que uma 

obra de uma freguesia não devia ser feita. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo mais ninguém para intervir, foi aprovada a minuta de 

aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de competências com a junta de freguesia de 

Ferreira de Aves e foi autorizada a sua assinatura, 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. 

 

A Assembleia Municipal de Sátão aprovou a minuta do aditamento ao Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências celebrado em 7 de maio de 2014 com a Junta de Freguesia de Ferreira de 

Aves, com alteração ao valor de 2015 para a execução das competências delegadas e que a fim de fazer 

parte integrante da presente ata, se dá aqui como reproduzida. 

A Assembleia Municipal autorizou a celebração do aditamento ao Contrato Interadministrativo, bem 

como a respetiva assinatura. 

 

8. Aprovação de minuta de aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências com a junta de freguesia de São Miguel de Vila Boa e autorização para a sua 

assinatura. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir, foi aprovada a minuta de aditamento ao 

contrato interadministrativo de delegação de competências com a junta de freguesia de São Miguel de 

Vila Boa e foi autorizada a sua assinatura, com a seguinte votação: 

Votos a favor: 29 (vinte e nove) 

Votos contra: 0 (zero) 
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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. 

 

A Assembleia Municipal de Sátão aprovou a minuta do aditamento ao Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências celebrado em 15 de maio de 2014 com a Junta de Freguesia de São Miguel 

de Vila Boa, com alteração ao valor de 2015 para a execução das competências delegadas e que a fim de 

fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui como reproduzida. 

A Assembleia Municipal autorizou a celebração do aditamento ao Contrato Interadministrativo, bem 

como a respetiva assinatura. 

 

9. Aprovação de minuta de aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências com a junta de freguesia de Avelal e autorização para a sua assinatura. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir, foi aprovada a minuta de aditamento ao 

contrato interadministrativo de delegação de competências com a junta de freguesia de Avelal e foi 

autorizada a sua assinatura, com a seguinte votação: 

Votos a favor: 28 (vinte e oito) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 28 (vinte e oito) 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. 

 

A Assembleia Municipal de Sátão aprovou a minuta do aditamento ao Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências celebrado em 8 de maio de 2014 com a Junta de Freguesia de Avelal, com 

extensão do objeto de contrato e alteração ao valor de 2015 para a execução das competências delegadas 

e que a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui como reproduzida. 



       
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
 

12 

A Assembleia Municipal autorizou a celebração do aditamento ao Contrato Interadministrativo, bem 

como a respetiva assinatura. 

 

10. Aprovação de minuta de aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências com a junta de freguesia da União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila 

Longa e autorização para a sua assinatura. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir, foi aprovada a minuta de aditamento ao 

contrato interadministrativo de delegação de competências com a junta de freguesia da União de 

Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa e foi autorizada a sua assinatura, com a seguinte votação: 

Votos a favor: 28 (vinte e oito) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 28 (vinte e oito) 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. 

 

A Assembleia Municipal de Sátão aprovou a minuta do aditamento ao Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências celebrado com a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Romãs, 

Decermilo e vila Longa, com alteração ao valor de 2015 para a execução das competências delegadas e 

que a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui como reproduzida. 

A Assembleia Municipal autorizou a celebração do aditamento ao contrato Interadministrativo, bem 

como a respetiva assinatura. 

 

11. Aprovação da minuta de adenda ao acordo de execução com a junta de freguesia de Ferreira 

de Aves e autorização para a sua assinatura. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir, foi aprovada a minuta de adenda ao 

acordo de execução com a junta de freguesia de Ferreira de Aves e foi autorizada a sua assinatura, com a 

seguinte votação: 

Votos a favor: 28 (vinte e oito) 
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Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 28 (vinte e oito) 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. 

 

A Assembleia Municipal de Sátão aprovou a minuta de adenda ao Acordo de Execução celebrado entre a 

Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Ferreira de Aves e que a fim de fazer parte integrante da 

presente ata, se dá aqui como reproduzida. 

A Assembleia Municipal autorizou a celebração da adenda ao Acordo de Execução, bem como a 

respetiva assinatura. 

 

12. Aprovação da minuta de adenda ao acordo de execução com a junta de freguesia de São 

Miguel de Vila Boa e autorização para a sua assinatura. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir, foi aprovada a minuta de adenda ao 

acordo de execução com a junta de freguesia de São Miguel de Vila Boa e foi autorizada a sua 

assinatura, com a seguinte votação: 

Votos a favor: 28 (vinte e oito) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 28 (vinte e oito) 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. 

 

A Assembleia Municipal de Sátão aprovou a minuta de adenda ao Acordo de Execução celebrado entre a 

Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de São Miguel de Vila Boa e que a fim de fazer parte integrante 

da presente ata, se dá aqui como reproduzida. 
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A Assembleia Municipal autorizou a celebração da adenda ao Acordo de Execução, bem como a 

respetiva assinatura. 

 

13. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

e 

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

 

Presidente da Assembleia: Coloca os pontos 13 e 14 da Ordem de Trabalhos à discussão. 

 

Inscrições: Miguel Cabral, Sérgio Ferreira, António José Carvalho, Acácio Pinto, Manuel Jorge Oliveira, 

José António Figueiredo. 

 

Miguel Cabral: Começa por dizer que “mais vale tarde do que nunca” e agradece o alcatroamento da 

estrada que foi feita em Casal do Fundo. A limpeza dos caminhos florestais pela qual batalhou 

juntamente com os seus colegas foi uma realidade este ano, referindo que está muito satisfeito com o 

trabalho realizado com a máquina de rastos. Pede à Câmara Municipal que continue com este trabalho 

nos próximos anos. É um trabalho muito importante em todo o concelho, mas principalmente na sua 

freguesia, porque juntamente com os Bombeiros e com o Gabinete de Proteção Civil da Câmara 

Municipal, andou no terreno com eles dois dias e realmente está um trabalho muito bem feito. Salienta 

que da parte da junta de freguesia de Rio de Moinhos há algum trabalho que também é para manter no 

que respeita às valetas desimpedidas. De seguida refere-se à fibra ótica sobre a qual foi feito um abaixo-

assinado em Rio de Moinhos que já foi enviado para a Câmara Municipal e para a empresa Fibroglobal. 

Solicita o empenho da Câmara Municipal para que a fibra seja uma realidade em toda a freguesia de Rio 

de Moinhos, bem como em todo o concelho, porque é muito importante. De seguida aborda a empresa 

EDP e as luminárias fundidas. Solicita ao Sr. Presidente da Câmara Municipal no sentido que haja 

algum cuidado por parte do responsável da EDP na resposta que esta empresa dá perante a substituição 

de luminárias fundidas. 

 

Sérgio Ferreira: Manifesta a sua preocupação perante a cobertura do Pavilhão Gimnodesportivo de 

Sátão, conforme esta se encontra acarreta perigo para os utilizadores da infraestrutura, principalmente 

para as crianças. 
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António José Carvalho: Manifesta o seu desagrado pelo horário dos transportes da Escola Básica do 1.º 

Ciclo de Sátão. Estão em causa alterações que condicionam a organização diária das famílias, uma vez 

que implica que as crianças saiam de casa bem mais cedo. Partindo deste pressuposto, pergunta qual o 

ponto de situação: se os horários foram reformulados e quais as razões desta alteração. De seguida, 

aborda um tema já abordado em outras reuniões, que é a urgente edificação de casas de banho no Largo 

de S. Bernardo. Entende que se prestaria uma mais-valia inequívoca em vários domínios. Neste sentido, 

pergunta qual o ponto de situação. A Junta de Freguesia de Sátão dispõe-se a colaborar. De seguida, 

refere que é urgente a colocação de lombas redutoras ou outros mecanismos de redução de velocidade de 

tráfego em pontos fundamentais da freguesia. O Executivo de Sátão já deu conhecimento de alguns 

pontos críticos, nomeadamente nas Pedrosas e em Samorim. Manifesta interesse em saber se esta 

questão será tratada em breve, pois entendem que é urgente. Aborda um outro assunto já anteriormente 

falado com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, que é o espaço contíguo ao Eucalipto de Contige. 

Sabem que a Câmara Municipal prevê uma operação nesse local, pergunta para quando e qual o plano de 

intervenção. De seguida aborda um projeto que poderá ou não avançar que é o projeto de recuperação e 

valorização da galeria e corredor ribeirinho do Rio Sátão. Este projeto está ligado de forma negativa, 

pelas descargas e esgotos residuais, nomeadamente no fundo da Vila, junto ao Barro Branco. 

Considerando que se prevê a construção da estação de tratamento de águas residuais, pergunta para 

quando está prevista a construção desta tão importante infraestrutura. 

 

Acácio Pinto: Refere-se ao cuidado que a Câmara Municipal deve ter para com as acessibilidades 

sobretudo das pessoas, nos passeios do Concelho. Esta é uma das áreas que a Câmara Municipal deve ter 

em atenção, porque as acessibilidades são fundamentais, porque as pessoas obviamente no passeio estão 

mais protegidas do trânsito. Dá o exemplo da Rua da Miusã, que é uma rua com trânsito muito intenso, 

tem uma residência que não está concluída e à frente dela o passeio também não está feito; isto acontece 

em vários pontos do Concelho. Refere que o passeio não pode ser descontinuado, pelo facto da 

residência não estar concluída. Quando os passeios começam no início da rua, têm de ir até ao fim. Este 

é um assunto que deve merecer a atenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal, para dar uma resposta 

de qualidade aos cidadãos de Sátão.  

 

Manuel Jorge Oliveira: Agradece ao Sr. Presidente da Câmara Municipal o facto de ter proporcionado 

ao concelho de Sátão, bem como a outros concelhos – porque os participantes foram muitos – a 

realização da caminhada da Rota do Míscaro. Esta caminhada, com o início e fim no Nosso Senhor dos 

Caminhos foi realmente um êxito da forma que decorreu e também pelo elevadíssimo número de 
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participantes. Apresenta apenas um pequeno reparo, nomeadamente: deve ser mesmo uma caminhada e 

não uma corrida. A Câmara Municipal sendo responsável pelo evento, e sendo alguns dos seus 

funcionários, ligados ao desporto, os que vão à frente, estes devem coordenar a caminhada. É bom que 

haja harmonia e que não haja disputa. Refe ainda que reparou que a estrada que começa na ponte de Vila 

Boa, que passa pela Praia Fluvial do Trabulo está apertada e precisa com alguma urgência de ser 

arranjada. O piso está muito danificado com as raízes dos pinheiros e é uma estrada estreita. A Junta de 

Freguesia pretende que a estrada seja alargada e depois uma faixa ser utilizada para uma ciclovia. 

Turisticamente é uma boa aposta, devido às paisagens envolventes, à água do rio Vouga, à Praia Fluvial, 

à serra de São Matias, aos dois conventos, ao Santuário de Nosso Senhor dos Caminhos. De seguida, 

aborda o problema da iluminação pública que além de afetar a sua freguesia também afeta todas as outras 

freguesias do Concelho. Muitas vezes estão desligadas lâmpadas nas curvas onde fazem falta e, por 

vezes, em retas estão candeeiros todos seguidos ligados. Esta situação revolta a população. Parece-lhe 

que a EDP não se interessa pelas populações. Estas situações são comunicadas à EDP, mas esta não 

apresenta soluções.  

 

José António Figueiredo: Começa a sua intervenção referindo-se à fibra ótica em Rio de Moinhos, 

especialmente nas povoações de Lagedo e Serviçaria. Existe aí uma caixa que custou milhões para se 

instalar a fibra ótica; basta colocarem o ponto de distribuição para as casas, sem terem necessidade de 

passar cabo. De uma forma muito fácil as pessoas podem de imediato usufruir deste serviço. Os 

cidadãos das duas povoações supra mencionadas realizaram um abaixo-assinado, que entrega à mesa da 

Assembleia Municipal, para que o mesmo seja enviado à Câmara Municipal. Pede que esse abaixo-

assinado seja junto ao do Sr. Presidente da junta de freguesia de Rio de Moinhos, pois apenas pretendem 

ter a fibra ótica. Diz ainda que se o Sr. Presidente da Câmara Municipal precisar alguma coisa da sua 

parte ou da parte das pessoas da lista do abaixo-assinado, estão à inteira disposição; se o equipamento 

não for muito caro, estão disponíveis para o pagar, distribuindo pelas pessoas da povoação.  

 

Presidente da Câmara: Começa por responder ao Sr. Presidente da junta de freguesia de Rio de 

Moinhos referindo que se congratula com o agradecimento feito à Câmara Municipal pela intervenção 

nos caminhos florestais e ao alcatroamento na estrada de Casal do Fundo, e referindo-se à expressão 

utilizada pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, diz que “tarde é o que nunca vem”. Quanto à fibra 

ótica, refere que irá encetar esforços para que a mesma seja uma realidade. Em última análise convocará 

uma reunião com o Sr. engenheiro da Fibroglobal, que estará, provavelmente, à disposição. Quanto à 

EDP, refere que tinha prometido que iria marcar uma reunião com o Sr. Engenheiro Carlos Peres. 
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Ligou-lhe na semana passada e este ficou esta semana em contactar com a Câmara Municipal, para ser 

marcada a reunião com os Srs. Presidentes das juntas de freguesia. Solicita que nessa reunião seja dito 

ao Sr. Engenheiro Carlos Peres o que os Srs. Presidentes de junta de freguesia lhe dizem a ele, porque a 

EDP, como é do conhecimento geral, não depende do Município. De seguida, responde ao Sr. deputado 

Sérgio Ferreira dizendo-lhe que, neste momento encontra-se entregue ao empreiteiro a obra da cobertura 

do Pavilhão Gimnodesportivo de Sátão. De seguida, responde ao Sr. Presidente da junta de freguesia de 

Sátão referindo que, em relação aos transportes escolares estes são os mesmos do ano anterior. Informa 

que o autocarro municipal vai deixar de poder transportar crianças a partir de dezembro. A Câmara 

Municipal alocou à empresa de camionagem União de Sátão & Aguiar da Beira um autocarro, 

colocando o Município nesse autocarro o motorista e duas vigilantes. Refere que entende que as pessoas 

do concelho de Sátão devem ser todas tratadas da mesma maneira. Refere que os primeiros a subir no 

autocarro são os alunos de Contige, Pereiro, Pedrosinhas, Pedrosas, Vila Cova, Samorim, Cruz e Sátão. 

No ano passado, o autocarro que também faz o circuito de Avelal, Silvã, Lages, Meã e Sátão, os alunos 

saíam mais cedo do Avelal, mas também eram os primeiros a chegar. Este ano inverteu-se o circuito, de 

modo que não ficassem prejudicados sempre os mesmos alunos. Como não existem transportes para ir 

buscar todos os alunos à mesma hora, devem ser rentabilizados os transportes existentes. Informa ainda 

que o Município adquiriu este ano uma carrinha de 17 lugares, que deverá começar a circular já esta 

semana. Quanto às casas de banho no Largo de S. Bernardo é uma situação que já está prevista há muito 

tempo. Refere que quando o Município puder, realizá-las-á. Quanto às lombas redutoras de velocidade 

nas localidades de Pedrosas e Samorim, irá analisar se no próximo ano haverá possibilidade de as 

colocar, bem como outras pelo Concelho. Quanto ao Eucalipto de Contige refere que está para breve 

uma intervenção que apenas contempla a sua identificação. Não é uma intervenção como anteriormente 

julgava ser. Falou com a Sr.ª Arquiteta Paisagística que trabalha no Município de Sátão e na qual tem a 

máxima confiança e pediu-lhe para fazer um levantamento do que se poderia fazer nesse espaço. Ela 

referiu que havia pouco a fazer; apenas se poderá identificar o Eucalipto de Contige. Já foi mandada 

fazer essa placa de identificação, que custa cerca de 750 euros. O arranjo será esse e pouco mais, porque 

segundo a Sr.ª Arquiteta Paisagística não enquadra outro tipo de intervenção com vedações, salientando 

que a sua opinião tem muito valor. Diz ao Sr. Presidente da junta de freguesia de Sátão que poderá expor 

e falar a situação à Sr.ª Arquiteta. Quanto ao Rio Sátão refere que os esgotos residuais não vão para o 

mesmo. Diz que existe uma estação elevatória que poderá em certas alturas, quando a água é muita, 

verter um pouco para o rio Sátão. Mas esta estação elevatória tem duas bombas que funcionam, e que é 

bombeado os esgotos residuais para a ETAR que existe. Diz que está previsto no próximo Quadro 2020, 

Programa POSEUR, iniciarem em Rãs, Decermilo, Avelal, Lages e trazer tudo para o Sátão, através do 
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tal coletor que é necessário fazer, bem como fazer uma nova ETAR. Para concorrerem a esse Quadro é 

necessário que o Sátão faça um levantamento de tudo o que tem feito no concelho, quanto a águas, 

saneamento, caixas, contadores. Este levantamento já iniciou; na freguesia de Sátão já está concluído, na 

freguesia de Mioma parte dela já está concluída. Neste momento a Câmara Municipal está a realizar um 

concurso que será lançado ainda no mês de outubro, para uma empresa terminar de fazer o levantamento 

acima referido e já iniciado pelos serviços do Município, para que a Câmara Municipal esteja 

devidamente preparada quando puder concorrer ao POSEUR. Irá também concorrer ao POSEUR com o 

Carvalhal da Romãs, que é a única aldeia do concelho de Sátão que não tem saneamento. De seguida, 

responde ao Sr. deputado Acácio Pinto, no que respeita às acessibilidades, que os passeios junto à obra 

referida estão previstos serem feitos. Diz-lhe que ainda no programa anterior do Quadro 2020, a Câmara 

Municipal, também com a participação de alguns professores da Unidade de Multideficiência, fez um 

levantamento de todas as necessidades que havia sobretudo na vila, em matéria de passeios e acessos, 

através do chamado projeto Rampa, o qual foi contemplado a 85%. O projeto está pronto e aguardam 

que haja uma candidatura. De seguida, responde ao Sr. Presidente da União de Freguesia de Romãs, 

Decermilo e Vila Longa, referindo que agradece o reconhecimento que o mesmo proferiu quanto à 

caminhada “Rota do Míscaro”. No que respeita à coordenação da caminhada diz que é sempre difícil 

fazê-lo, porque é muita gente e cada uma tem as suas ideias e o seu ritmo. No entanto, o almoço só se 

iniciou quando chegou o último participante na caminhada. Quanto ao arranjo da estrada que passa junto 

à Praia Fluvial do Trabulo quando houver hipótese esta será uma realidade. Quanto às vias de acesso vai 

ver o que é possível fazer. Por fim quanto à máquina de rastos refere que o concelho de Sátão tem duas 

equipas de sapadores florestais e seria benéfico a manutenção destes caminhos. Pediu ao Sr. Engenheiro 

Rui Pedro do ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas) de Viseu para que se 

mantivesse a máquina de rastos, cuja resposta aguarda. É um projeto que se deve manter, ouvindo a 

opinião das juntas de freguesia, da Proteção Civil do Município e dos Bombeiros Voluntários de Sátão. 

De seguida diz que o Município de Mangualde e o Município de Sátão foram contemplados ainda no 

anterior Governo com uma equipa de sapadores. Já se deslocou várias vezes a Lisboa para tratar desse 

assunto, onde lhe comunicam que esta está atribuída mas até à data ainda não chegou nada. Está a 

aguardar a vinda, pois é uma situação que depende da Administração Central e não do Município. 

 

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 11h15. 

 

A Presidente da Assembleia 
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_________________________________________ 

 

Os Secretários 

 

________________________________________ 

 

 

_________________________________________  
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