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SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS 

 

ATA N.º 2/2016  

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS 

 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis, 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 29 de fevereiro de 

2016. 

2. Leitura de correspondência.  

 

III ORDEM DO DIA 

3. Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e apreciação e votação dos 

documentos de Prestação de Contas do ano de 2015. 

4. Discussão e votação da 1.ª Revisão Orçamental do ano de 2016. 

5. Aprovação de minuta do segundo aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências com a Junta de Freguesia de Ferreira de Aves. 

6. Aprovação de minuta do segundo aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências com a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila 

Longa. 

7. Informação de acompanhamento da execução dos contratos interadministrativos (delegação de 

competências) entre o Município de Sátão e as Juntas de Freguesia do Concelho relativos ao ano 

de 2015. 
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8. Informação de acompanhamento dos acordos de execução (delegação legal de competências) 

entre o Município de Sátão e as Juntas de Freguesia do Concelho relativos ao ano de 2015. 

9. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

10. 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 e 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, Ana Cristina Conde 

Gonçalves, António Carlos Rodrigues, António Lopes, Joaquim Manuel Rebelo Marinho, Paula Catarina 

Ferreira Martins, Arlindo Jorge Sousa Ferreira, Sérgio Almeida Ferreira, Ana Isabel Moreira Almeida, 

Inês de Oliveira Nunes, José António de Carvalho Figueiredo. 

 

Os Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia: Geraldo de Jesus Oliveira – Avelal, Maria Virgínia do 

Amaral Figueiredo – Ferreira de Aves, 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. 

 

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

Municipal, verificou-se a ausência de 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. 
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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 29 de fevereiro 

de 2016. 

 

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 29 de fevereiro de 2016, à votação, tendo sido aprovada com: 

Votos a favor: 25 (vinte e cinco) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 5 (cinco) 

Estavam presentes 30 (trinta) 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. Neste âmbito, destaca uma carta da Juventude Socialista de Sátão, rececionada pela 

Assembleia Municipal, solicitando à 1.ª Secretária da Assembleia Municipal, Paula Lemos, que proceda 

à leitura da mesma, que a seguir se transcreve:  

“APRESENTAÇÃO 

O Orçamento Participativo (OP) é uma prática que permite aos cidadãos de um município participarem 

ativamente no processo de decisão dos investimentos públicos municipais. 

A elaboração do Orçamento Municipal passa, deste modo, a ser partilhada com os cidadãos. 
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Todos os munícipes são convidados a participar sobre a definição de prioridades, nas mais diversas 

áreas, como por exemplo: equipamentos sociais; projetos escolares; espaços verdes; estacionamento; 

iluminação pública, ordenamento do território, entre outras. 

A JS Sátão acredita que é um mecanismo de democracia participativa em que o contributo de cada um é 

essencial para o futuro do Concelho. 

Objetivos: 

-Promoção da cidadania; 

-Fortalecimento do processo de participação popular; 

-Garantia do desenvolvimento sustentável; 

-Promoção da educação; 

-Fortalecimento das iniciativas de organização da sociedade; 

-Pensar a sociedade coletivamente. 

Perante uma tão grande diversidade de experiências e de realidades, é necessária uma proposta 

conceptual mais abrangente e menos vinculada a determinados localismos. Neste sentido, pode-se dizer 

que o OP constitui uma nova forma de governação assente na participação direta dos cidadãos: 

-na identificação dos problemas e das necessidades locais, 

-na definição das prioridades,  

-na implementação dos projetos, 

-assim como na sua monitorização e avaliação.” 

 

Presidente da Assembleia: No âmbito desta correspondência pergunta à Assembleia Municipal se 

alguém se quer inscrever para usar da palavra e fazer algum comentário sobre a mesma. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

Antes da Ordem do Dia 

 

Presidente da Assembleia: A mesa da Assembleia Municipal propõe que a Assembleia Municipal se 

associe e se solidarize neste momento de dor e luto, com os senhores Geraldo de Jesus Oliveira e 

Manuel Jorge de Jesus Oliveira, Presidentes das Juntas de Freguesia de Avelal e da União de Freguesias 
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de Romãs, Decermilo e Vila Longa, respetivamente, pela irreparável perda de seu irmão António 

Oliveira, recentemente falecido.  

Propondo assim um voto de pesar.  

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. 

 

Presidente da Assembleia: A mesa da Assembleia Municipal apresenta a seguinte moção: 

 

MOÇÃO PELA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE RADIOTERAPIA NO CENTRO HOSPITALAR 

TONDELA-VISEU 

 

O Centro Hospitalar Tondela-Viseu dispõe de um serviço de oncologia com um número significativo de 

doentes, que mediante as patologias, são referenciados para serviços de radioterapia de Coimbra, Porto 

e Lisboa. 

Face a esta realidade, é imperiosa a criação da radioterapia no hospital de Viseu. 

A sua concretização permitirá apoiar todos os doentes oncológicos, com mais eficácia e comodidade, 

traduzindo-se numa, melhor qualidade de vida para quem se encontre numa situação numa situação de 

grande fragilidade física e psicológica. 

Com uma resposta de maior proximidade e qualidade os doentes virão o seu sofrimento minimizado.  

Por tudo isto, a Assembleia Municipal de Sátão não poderá ficar indiferente a esta realidade, devendo 

reclamar a instalação, com caracter de urgência, da Unidade de Radioterapia no Centro Hospitalar 

Tondela-Viseu. 

Assim, a mesa propõe que esta Assembleia delibere no sentido de manifestar a necessidade da instalação 

da Unidade de Radioterapia no Centro Hospitalar Tondela-Viseu. 

Dar conhecimento da deliberação ao Primeiro-ministro e ao Ministro da Saúde.” 

 

 



       
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

 
 

6 

 

Votação: 

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. 

 

Presidente da Assembleia: De seguida, coloca o ponto Antes da Ordem do Dia à discussão. 

 

Inscrições: Acácio Pinto. 

 

Acácio Pinto: Começa a sua intervenção referindo que irá abordar um assunto que já foi apresentado no 

ano anterior na reunião homóloga desta, que tem a ver com o “25 de abril”. Diz que se há datas que são 

consensuais na sociedade portuguesa do século XX, numa perspetiva positiva são o “5 de outubro de 

1910” e o “25 de abril de 1974”. Assim, entende que – neste caso o “25 de abril” – deveria ter tido uma 

comemoração ou uma evocação no concelho de Sátão. Refere que essa evocação foi efetuada na 

generalidade dos municípios portugueses, dando como exemplo Viseu, onde houve uma sessão no 

Museu Nacional Grão Vasco, em que convidaram, por exemplo, Henrique Monteiro, jornalista do 

Expresso da região de Viseu; em Vila Nova de Paiva, onde os jovens foram à Câmara Municipal e 

tiveram uma iniciativa com propostas onde os jovens apresentaram e discutiram o “25 de abril”; 

Moimenta da Beira onde também fizeram uma evocação através dos escritores de Moimenta da Beira e 

para terminar cita Sernancelhe onde fizeram um evento onde trouxeram alguns dos intérpretes do 

simbolismo do “25 de abril”, no caso concreto Paulo de Carvalho. O Sátão, pela sua dimensão de vila 

com certeza que quer ser mais desenvolvida e quer também participar no desenvolvimento da sua terra e 

da região envolvente, não pode estar afastada dos eventos de natureza cultural e dos eventos de natureza 

política. Estão perante um evento de natureza política marcante do século XX e da sociedade 

portuguesa, é feriado nacional e temos de ir para além dos vinte e um tiros que são aqui lançados no 

Sátão. É esta a sua opinião e crê que será a opinião da generalidade das pessoas, pois é essa a sensação 

que tem. Portanto, desafia o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sátão para que no futuro possa fazer 

esta evocação em Sátão, com a dignidade que o dia merece e que não fique apenas com a evocação 

quando se trate dos quarenta anos, ou de dez em dez anos. Deve-se assinalar este aniversário pela 
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importância que tem para a vida democrática de Portugal. Por isso, estão hoje a falar em liberdade sobre 

todos estes temas. De seguida, aborda o tema do novo Parque Empresarial de Sátão referindo que o 

Sátão não pode ter este Parque Empresarial – e ainda bem que existe, saudando a Câmara Municipal por 

esse facto – sem ter decisões concretas e claras, no que respeita ao atravessamento do Sátão, entre a 

EN229 e o Parque Empresarial não existe uma linha de atravessamento. Isto também se aplica ao 

trânsito pesado diário que atravessa o Sátão, o qual passa por uma rua íngreme onde tem havido 

problemas, tendo já ocorrido acidentes. Pergunta qual é o cronograma para se fazer uma variante que 

possa levar o trânsito pesado da EN 229 para o sul de Sátão. Esta é uma questão central para o 

desenvolvimento do Concelho. Ainda sobre o Parque Empresarial refere que é importante que a Camara 

Municipal tenha capacidade para poder vender lotes a quem os quiser adquirir. Pergunta ao Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, se um cidadão do concelho de Sátão pedir à Câmara Municipal a 

cedência de um terreno, se pode ser proprietário desse terreno, se já há um preço definido, se já existe 

um regulamento que enquadre a cedência desse terreno. Assim, pergunta se a Câmara Municipal já tem 

um regulamento de venda de lotes para que os empresários se possam instalar no Parque Empresarial de 

Sátão. Refere ainda que há um conjunto de questões que devem decorrer em simultâneo e que deveriam 

já estar obviamente resolvidas. O facto de terem um Parque Empresarial novo não nos deve deixar de 

dar a máxima atenção às restantes áreas empresariais que existem; por exemplo a zona industrial que 

existe a norte de Sátão carece de uma intervenção e de um olhar atento, nomeadamente a nível dos 

arruamentos, da organização. É importante que a Câmara Municipal não esqueça esta zona industrial. 

De seguida aborda outro assunto, que tem a ver com as questões da Justiça. Como houve um jornal 

regional que abordou esse assunto, gostaria que o Sr. Presidente da Câmara Municipal dissesse à 

Assembleia Municipal o que se passa relativamente a isto, passando a explicar: como é conhecimento 

geral, houve uma reorganização do mapa judiciário há cerca de dois anos e daí alguns tribunais terem 

sido extintos, outros passaram a mera secção de proximidade e o que se passa atualmente é que, segundo 

esse jornal regional, haverá algumas movimentações de natureza política e de natureza territorial que 

quererão fazer uma nova reorganização – reativação de tribunais – mas também uma nova reorganização 

e afetação das populações de alguns territórios para outros. É o caso concreto de Sátão, pois atualmente 

Sátão recebe os processos que tenham a ver com os territórios de Sátão, Vila Nova de Paiva e Penalva 

do Castelo, sendo que nessa notícia os Srs. Presidentes de Câmara de Sátão e de Penalva do Castelo são 

citados portanto, nessa matéria gostaria de perceber o que é que se passa, o que é que o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal fez, o que é que lhes pode dizer sobre essa matéria de uma forma inequívoca. 
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Presidente da Câmara: Começa por responder ao Sr. deputado Acácio Pinto dizendo o seguinte: em 

relação às comemorações do “25 de abril” refere que no ano passado tinha dito que essa data foi 

assinalada nos seus 40 anos. Neste ano também vão fazer uma comemoração no Sátão dos 40 anos do 

Poder Local. A Associação Nacional dos Municípios Portugueses aconselhou os Municípios a proceder 

à comemoração dos 40 anos dessa efeméride. Vai haver uma evocação nesse sentido, que no fundo está 

relacionada com o “25 de abril”. Diz ainda que não podem andar em comemorações todos os anos e 

gastar algum dinheiro, que não pode ser só para festas. Em relação ao novo Parque Empresarial disse 

que o Regulamento do mesmo está concluído e será presente na próxima reunião da Assembleia 

Municipal, depois de ser presente na reunião do Órgão Executivo. O Regulamento ainda não foi 

presente, porque falta a ligação da eletricidade por parte da EDP, apesar de já estar paga há muito 

tempo. Esta é uma situação que ainda pode demorar cerca de um mês e meio a ficar resolvida. Só depois 

a Câmara Municipal poderá dar andamento aos pedidos que já existem, para ocupação de lotes de 

terreno no Parque Empresarial de Sátão. Esses pedidos estão numerados por ordem de entrada nos 

serviços deste Município, sendo que terão liberdade de escolha de terrenos mediante a ordem de entrada 

e mediante a empresa a instalar. A resposta que tem sido dada aos pedidos é que a Câmara Municipal 

cede o terreno, mediante o respetivo Regulamento. Os lotes serão vendidos a um determinado preço, 

nem que seja um preço mínimo, pois assim a legislação obriga. Quanto ao acesso ao Parque Empresarial 

de Sátão, refere que existe um projeto de construção de uma estrada – como aliás já disse há um ano – 

que ligará a EN 329 à EN 229, projeto esse que provavelmente vão abandonar, porque é um orçamento 

extremamente alto e neste momento a União Europeia não comparticipa estradas. Saiu há relativamente 

pouco tempo a abertura de um concurso para que os municípios possam concorrer a zonas industriais, 

alargamentos e que poderiam até concorrer, em 20%, a outras coisas que necessitem. Tentou saber junto 

da CCDRC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro) se era possível o Sátão 

concorrer com essa via estruturante, da qual necessita, mas a resposta foi negativa, porque o Parque 

Empresarial de Sátão foi apoiado pelo QREN e só as obras que foram apoiadas pelo Portugal 2020 é que 

podem usufruir dessas candidaturas. Entretanto surgiu uma nova alternativa, que estão neste momento a 

estudar e que, provavelmente, é bastante mais barata, porque parte dessa estrada já está aberta. A 

primeira alternativa será com um investimento de 700 mil euros e a segunda será com um investimento 

na ordem dos 350 mil euros. Estão a estudar esta segunda alternativa e mesmo que o Município não 

tenha dinheiro, poderá financiar-se junto da banca. Quanto à zona industrial do norte de Sátão, a Câmara 
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Municipal tem preocupação com a mesma e sabe o estado em que a mesma se encontra. Diz ainda que 

vão analisar se é possível realizar uma intervenção na mesma. Está prevista para este ano uma 

intervenção em frente à Cerútil. Quanto ao assunto da Justiça no Sátão, refere que oficialmente não tem 

conhecimento de nada. O que ouviu dizer, que foi escrito num jornal e teve também conhecimento por 

outras pessoas é que neste momento, o Ministério da Justiça e o atual Governo estarão interessados em 

que a população de Penalva do Castelo volte para Mangualde e deixe de pertencer ao Sátão. Procurou 

informar-se qual a relação desta situação com a Justiça. Refere que compreende que se os utentes de 

Penalva do Castelo ao passarem para Mangualde tiverem uma melhor justiça para eles, estará de acordo 

com isso. Todos querem uma melhor Justiça e mais célere. Como autarca que é, procurou indagar estas 

questões; assim, deslocou-se à Comarca de Viseu, onde falou com a sua Presidente e onde esta lhe 

referiu que essa alteração só viria a prejudicar a Justiça, uma vez que neste momento o Tribunal de 

Sátão tem uma pendência de 89 e o Tribunal de Mangualde tem uma pendência de 289. A Juiz que 

existe neste memento no Tribunal de Sátão está a trabalhar a tempo inteiro, demorando a marcação dos 

julgamentos dos processos cerca de dois meses. O Tribunal de Mangualde tem um Juiz com uma 

pendência de 289 e, se os munícipes de Penalva do Castelo forem para Mangualde darão lugar a outro 

Juiz a meio tempo, o que não é justificável. Quanto à distância, de Penalva do Castelo ao Sátão demora-

se um minuto e meio a menos do que de Penalva do Castelo a Mangualde. Em relação a transportes 

públicos, estes não existem nem de Penalva do Castelo para Mangualde, nem de Penalva do Castelo para 

Sátão. Mas, o Município de Sátão, em tempos, pagou um autocarro que saía às 09h00 de Penalva do 

Castelo com destino ao Tribunal de Sátão e que voltava às 17h00 do Tribunal de Sátão para Penalva do 

Castelo. Durante um certo período de tempo verificaram que esse transporte não era utilizado por 

praticamente ninguém, que viesse para o Tribunal de Sátão, a Câmara Municipal de Sátão reuniu e 

decidiu que as pessoas que se quisessem deslocar de Penalva do Castelo para o Tribunal do Sátão a 

Câmara Municipal pagar-lhe-á o táxi. Há três elementos importantes: a proximidade, melhor Justiça e 

transporte. Não compreende porque é que – a ser verdade, porque oficialmente não tem conhecimento 

de nada – se irá realizar a mudança de Penalva do Castelo para Mangualde, pois só vê que seja com 

intuito político. No anterior Governo – apesar de alguém referir que o Presidente de Câmara Municipal 

de Sátão tinha pouca influência – moveu as suas influências. Neste atual Governo, as suas influências 

não são praticamente nenhumas, daí socorrer-se de alguém e ter tido uma conversa sobre esta matéria da 

Justiça com o Sr. deputado Acácio Pinto e com a Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho, que são os elementos 

fundamentais do Partido Socialista no concelho de Sátão, pois acima de tudo, trata-se de defender o 
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concelho de Sátão. Outrora, quanto ao Tribunal de Sátão, colocou o seu lugar à disposição se o Tribunal 

de Sátão fechasse; com esta intenção que na altura o defendeu, continua a defender que os habitantes de 

Penalva do Castelo devem pertencer ao Sátão, porque é uma Justiça mais célere, porque é mais perto e 

porque têm transporte. Não vê outro motivo que não o político para que o Tribunal de Mangualde cresça 

e o de Sátão diminua. Pediu uma audiência à Sr.ª Ministra da Justiça para ouvir o que a própria tem para 

dizer quanto a este assunto e espera que o receba o mais rapidamente possível. Entende que qualquer 

reforma que exista num País, deve ser dado algum tempo, para que se possam tirar algumas conclusões. 

Refere ainda que aguarda que alguém lhe explique o porquê da mudança dos utentes de Penalva do 

Castelo do Tribunal de Sátão para o Tribunal de Mangualde, a ser verdade essa informação, pois 

oficialmente não tem conhecimento de nada. Refere ainda que na época do anterior Governo, o Tribunal 

de Sátão só se manteria se os utentes de Vila Nova de Paiva e de Penalva do Castelo viessem para o 

Sátão. E, como não podia deixar de ser, nessa altura o Presidente da Câmara Municipal de Sátão pediu 

ao Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva - a quem agradece e sempre agradeceu – que mandasse 

uma carta para o Ministério da Justiça dizendo que era mais perto os utentes de Vila Nova de Paiva 

deslocarem-se para o Tribunal de Sátão do que para o Tribunal de Castro Daire; e também pediu ao 

Presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo da altura para também escrever uma carta para o 

Ministério da Justiça, pelo mesmo motivo. Salienta ainda que existia uma diferença enorme entre as 

duas cartas: a que escreveu o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva era muito mais 

apelativa e a que escreveu o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo dizia apenas que 

não via qualquer inconveniente em que os munícipes de Penalva do Castelo se deslocassem ao Tribunal 

de Sátão, uma vez que não havia tribunal em Penalva do Castelo. Isto gerou uma certa complicação em 

Penalva do Castelo e continua a gerar. Portanto aguarda calmamente a justificação central, para depois 

poder também tomar alguma decisão ou atitude.  

 

Acácio Pinto: Diz que se congratulou na altura com o facto do Tribunal de Sátão se ter mantido como 

Tribunal nas condições em que se manteve e salienta que estará sempre do lado do Sátão.  

 

III ORDEM DO DIA 

 

3. Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e apreciação e votação dos 

documentos de Prestação de Contas do ano de 2015. 
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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: Começa a sua intervenção dizendo que a Prestação de Contas é a demonstração 

e enquadramento de toda a atividade realizada no ano de 2015, desde as obras que foram realizadas, ao 

que foi liquidado, os desvios que houve do Orçamento inicial para o Orçamento final, que foram de 

cerca de 222 mil euros, referindo também a taxa de execução que foi de 89,05% para a receita e em 

relação à despesa a taxa foi de 85,63%. Refere que vão continuar a trabalhar em prol do concelho de 

Sátão e continuando a amortizar a dívida, e que o prazo de pagamento é de onze dias. Diz ainda que falta 

ao Município receber algum dinheiro de obras que já estão terminadas e pagas (Praia Fluvial do Trabule, 

Cardal, Quartel do GNR, saneamentos de Afonsim, Fontainhas e Soito de Golfar). Diz que tiveram a 

aprovação da Loja do Cidadão que vai ser posta a concurso no mês de maio e que será comparticipada 

na ordem dos 50%. Irão gastar cerca de 700 mil euros e já têm garantidos cerca de 350 mil euros. O 

cadastro da água e do saneamento de todo o Concelho, juntamento com cartografia à escala de 1:2000 da 

parte urbana já têm garantido 85% desse investimento, que anda na ordem dos 100 mil euros. Diz que 

foi enviado um CD a todos os senhores deputados, e que também os representantes dos partidos 

políticos nesta Assembleia Municipal, bem como a Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal receberam 

o documento em papel. Refere que está também presente o técnico da Câmara Municipal, Dr. Domingos 

Rodrigues, Chefe da Unidade Financeira da Câmara Municipal, para poder ajudar a responder às 

questões que possam surgir. Diz que se alguém quiser questionar sobre a apresentação de contas, que se 

sinta livre para o fazer, que assim a questão será respondida de imediato. Termina dizendo que está 

disponível, para responder a qualquer dúvida ou questão que possa surgir por parte dos senhores 

deputados. 

 

Dr. Domingos Rodrigues (Chefe da Unidade Financeira da Câmara Municipal): Começa a sua 

intervenção, apresentando a Prestação de Contas e explicando, de forma breve, os valores que são 

apresentados e as medidas que têm vindo a ser tomadas, no período em análise. Explica a evolução dos 

orçamentos e a sua execução. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 
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Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a apreciação do inventário dos 

bens, direitos e obrigações patrimoniais e apreciação dos documentos de Prestação de Contas do ano de 

2015, estes foram aprovados com a seguinte votação: 

Votos a favor: 20 (vinte) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 10 (dez) 

Estavam presentes 30 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. 

 

4. Discussão e votação da 1.ª Revisão Orçamental do ano de 2016. 

 

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

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Presidente da Câmara: Explica que esta Revisão Orçamental tem a ver com o reforço de 71 mil euros, 

devido ao muro que caiu na Estrada das Donárias, entre a localidade de Contige e a localidade de 

Travassinho; explica que como esta era uma obra de urgência, foi feita uma candidatura à CCDRC e para 

que possa existir uma candidatura tem de haver uma revisão orçamental para que esta obra pudesse ser 

incluída. A presente Revisão Orçamental também tem a ver com a obra do Emissário que orçará mais ou 

menos em 44 mil euros o projeto e a obra orçará em dois milhões de euros, que serão divididos em três 

anos. Esta obra pretende que se acabe com as fossas séticas e o saneamento vir todo para a Estação de 

Tratamento que será construída em Sátão, para ter o tratamento condigno. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

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

Orçamental do ano de 2016, esta foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 29 (vinte e nove) 
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Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 29 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. Aprovação de minuta do segundo aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências com a Junta de Freguesia de Ferreira de Aves. 

 

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: Começa por explicar que a Junta de Freguesia de Ferreira de Aves e a Junta de 

Freguesia da União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa manifestaram interesse em alterar 

o contrato interadministrativo existente. Não existe alteração de valor, apenas alteração de obra.  

 

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir, foi aprovada e autorizada a minuta do 

segundo aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de competências com a Junta de 

Freguesia de Ferreira de Aves (anexo 1), com a seguinte votação: 

Votos a favor: 30 (trinta) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 30 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. Aprovação de minuta do segundo aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências com a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa. 
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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 a explicação é a mesma do ponto anterior. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir, foi aprovada e autorizada a minuta do 

segundo aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de competências com a Junta de 

Freguesia da União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa (anexo 2), com a seguinte 

votação: 

Votos a favor: 30 (trinta) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 30 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. Informação de acompanhamento da execução dos contratos interadministrativos (delegação de 

competências) entre o Município de Sátão e as Juntas de Freguesia do Concelho relativos ao ano de 

2015. 

 

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: Salienta que a legislação atual obriga a que seja dada a informação de 

acompanhamento da execução dos contratos interadministrativos (delegação de competências) entre o 



       
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

 
 

15 

Município de Sátão e as Juntas de Freguesia do Concelho relativos ao ano de 2015. Assim, esta 

informação foi enviada a todos os membros da Assembleia Municipal e consta da presente ata (anexo 3). 

 

8. Informação de acompanhamento dos acordos de execução (delegação legal de competências) 

entre o Município de Sátão e as Juntas de Freguesia do Concelho relativos ao ano de 2015. 

 

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: Salienta que a legislação atual obriga a que seja dada a informação de 

acompanhamento dos acordos de execução (delegação legal de competências) entre o Município de Sátão 

e as Juntas de Freguesia do Concelho relativos ao ano de 2015. Assim, esta informação foi enviada a 

todos os membros da Assembleia Municipal e consta da presente ata (anexo 4). 

 

9. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

 

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: Refere que a dívida subiu um pouco, porque o documento em análise é de 19 de 

abril de 2016, sendo que os pagamentos são feitos sempre nos últimos dias do mês e ainda ontem deu 

ordens na Contabilidade para que se fizessem pagamentos na ordem dos 203 mil euros. Portanto a dívida 

atual é cerca de 100 mil euros. Salienta que o Município de Sátão, em relação à parte económica está 

bastante saudável, podendo até pedir à banca 1 milhão e 600 mil euros, se for necessário. Refere que as 

obras comparticipadas no Portugal 2020 cujos empréstimos poderão ser necessários realizar, não contam 

para a capacidade de endividamento da Câmara. 

 

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

 

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto dez da Ordem de Trabalhos à discussão. 
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Inscrições: Acácio Pinto, Miguel Cabral, Manuel Jorge Oliveira. 

 

Acácio Pinto: Saúda o Sr. Presidente da Câmara Municipal pelo facto de ter recentemente anunciado que 

iria assumir a trasladação dos combatentes do concelho de Sátão que morreram na Guerra do Ultramar, 

entre 1961 e 1974, caso as famílias estejam interessadas. De facto, o Estado na altura levou os 

combatentes e os que tombaram em combate, o Estado não acautelou que os seus corpos fossem trazidos 

para o continente. Saúda também o facto da Câmara Municipal de Sátão se ter associado a um grupo de 

ex-combatentes do Concelho e se ter associado à promoção e à dinamização de um monumento que irá 

evocar a Guerra do Ultramar. Termina a sua intervenção referindo que o Sr. Presidente disse na sua 

intervenção inicial sobre Justiça que tinha reunido com a sua pessoa. Entendeu que deveria esclarecer 

essa situação com todos os presentes. Refere que o Sr. Presidente lhe telefonou para falar; não lhe disse o 

assunto, mas se o dissesse também viria na mesma com certeza. E quando se sentou com o Sr. Presidente 

da Câmara Municipal a conversar este lhe disse que era para falar das questões da Justiça e se sabia de 

alguma coisa dessa matéria, sobre o assunto falado no início desta reunião. O que foi respondido é que 

desconhecia o problema, nem nunca ouviu falar do mesmo. Referiu-lhe ainda que não sendo dirigente 

concelhio do Partido Socialista, nem dirigente distrital do Partido Socialista, é Socialista, não pode fazer 

mais do que ter a sua opinião concreta e a sua posição e daí ter dito que nunca se engana do lado em que 

está e aqui também não se engana: estará do lado do Sátão. 

 

Presidente da Câmara: Refere que no dia 20 de agosto, feriado municipal, irá haver duas inaugurações; 

uma delas é a do monumento aos combatentes do Ultramar, referindo que já decorreram várias reuniões 

acerca deste assunto com a Liga dos Combatentes. O monumento será feito na entrada da vila de Sátão. 

Uma parte da ideia partiu de um antigo ex-combatente, o Sr. Dr. Gil, e a outra parte da ideia partiu de si 

próprio. O monumento consta de quatro pedaços grandes de granito que vão levar dezoito escadas 

pequenas; nessas escadas será escrito o nome do ex-combatente que faleceu em Angola, Moçambique, 

Guiné ou na Índia. Daí a simbologia dos quatro pedaços grandes de granito; no cimo destes pedaços de 

granito levará uma escultura de um combatente do Ultramar em bronze, sem arma, aprestar continência, 

camuflado como era uso, com o quico que se usava anteriormente. O piso será metade em relva e metade 

em cubos de granito. De seguida explica que, quanto à trasladação dos corpos dos militares, não tinha 

conhecimento da situação. Os combatentes que foram para o Ultramar, foram porque foram obrigados a 

ir, outros não foram por ideais políticos e outros por medo. Desconhecia que os militares que lá tinham 
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falecido, para voltarem para o seu País a família teria de pagar na altura quinze contos, quantia que nessa 

altura era muito difícil pagar. Algumas dessas cartas a explicar essa situação foram lidas durante o 

colóquio “Viagens à ‘minha’ guerra” promovido pelo jornal digital Dão e Demo. A indicação que tem da 

Liga dos Combatentes é que muitos corpos estão identificados e podem regressar a Portugal. Cada corpo 

a ser trasladado tem um custo de dois mil euros. Do concelho de Sátão estarão lá sepultados dez corpos, 

os outros regressaram. Se os familiares assim quiserem – e neste momento a Câmara Municipal já foi 

contactada por duas famílias – e também para encerrarem o luto dessas famílias, a Câmara Municipal 

suportará essas despesas, pois é o seu dever. Termina a sua intervenção referindo-se à Justiça dizendo 

que entende que antes da política está o País e antes da política está o Concelho. E como antes da política 

está o Concelho e como a política neste momento, a nível da Administração Central, tem novos nomes e 

novas caras, entendeu que deveria ter uma conversa com as pessoas que considera que são os 

protagonistas no Concelho do Partido Socialista. Teve uma conversa com a Sr.ª Vereadora Rosa 

Carvalho e teve uma conversa com o Sr. Deputado Acácio Pinto, quanto ao assunto da Justiça. O 

Concelho está acima das questões políticas e tem a certeza que mesmo que os utentes de Penalva do 

Castelo saiam do Tribunal de Sátão, este continua aberto de certeza absoluta. Refere ainda que 

antigamente as reformas eram de 80 ou 100 anos; não quer dizer que daqui a 10 ou 15 anos não haja 

outra reforma a nível da Justiça; atualmente o tempo evolui muito mais em cinco anos do que 

anteriormente evoluía em cinquenta anos. Neste caso todos devem dar as mãos e fazer os possíveis para 

que se mantenha o que está atualmente, pois isto é que está correto.  

 

Miguel Cabral: Começa a sua intervenção dizendo que o Sr. Presidente referiu que haveria duas 

inaugurações no dia 20 de agosto e só referiu uma. 

 

Presidente da Câmara: Refere que a segunda inauguração é uma placa evocativa à Sr.ª Maria José da 

Casa Xavier que na altura ofereceu o Bussaquinho à Câmara Municipal. 

 

Miguel Cabral: Continua a sua intervenção referindo-se à iluminação das Led’s em que na Freguesia de 

Rio de Moinhos foram colocadas algumas lâmpadas, mas gostaria que também fossem colocadas essas 

lâmpadas na Avenida Principal entre o cruzamento para Penalva do Castelo até à Santa Eufémia. 

Solicita também a colocação de manilhas no cruzamento, para quem vai de Sátão, numa parceria entre a 
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Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, até à Casa Xavier, situação esta que também já foi decidida 

pela Câmara Municipal.  

 

Manuel Jorge Oliveira: Começa a sua intervenção agradecendo à Mesa e a toda a Assembleia 

Municipal o voto de pesar pelo falecimento do seu irmão António Oliveira, formulado no início desta 

reunião da Assembleia Municipal. De seguida propõe ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que 

quanto à limpeza da povoação de Soito de Golfar – onde foram feitas obras de saneamento – quanto à 

reposição dos paralelos, nem toda foi feita e há muitos restos das obras, assim a Junta de Freguesia faria 

toda a limpeza das ruas, da estrada e removia todos os paralelos e montes de terra e levá-los-ia para um 

estaleiro da Junta de Freguesia. De seguida, refere que sem vias de comunicação não há 

desenvolvimento, por isso a estrada da ponte de Vila Boa de Ferreira de Aves até à 229 – Sr. dos 

Caminhos, Rãs, é uma necessidade. Não tem condições, hoje não suporta o trânsito que tem e o piso está 

em mau estado; necessita igualmente de alargamento. Esta situação também se aplica à estrada que liga 

o Sr. dos Caminhos ao campo da bola da Rãs. A estrada de Silvã de Cima até Silvã de Baixo, na Ponte 

Ferreira, tem muito trânsito de viaturas pesadas e vai danificando todos os dias o seu piso; deve-se ter 

isso em atenção. Há um muro em Vila Longa que sofreu uma pequena derrocada, em virtude de um 

acidente de automóvel, gostaria de saber de quem é o muro, se é da Câmara Municipal ou se é da pessoa 

que tem o terreno junto ao muro. A Junta de Freguesia quis consertar o muro e fazer lá uns bancos, a 

pedido de algumas pessoas, só que a senhora proprietária do terreno junto ao muro, foi à Junta de 

Freguesia dizer que não deixava fazer ali nada, porque o muro era dela. Quando fizeram a estrada em 

Vila Longa desconhece quem fez o muro, se foi a Câmara Municipal ou se foi o proprietário do terreno, 

pois não quer entrar em conflitos com as pessoas. De seguida lembra o problema do saneamento do 

Carvalhal, diz que o Sr. Presidente não pode sair da Câmara Municipal sem fazer a estrada e o 

saneamento, porque a União de Freguesias da Romãs, Decermilo e Vila Longa precisa destes 

melhoramentos. Diz que eles não podem só receber cães e gatos, tem de receber alguma contrapartida 

para a poluição que estes animais fazem. Pede ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para ir gastando o 

dinheiro desta, nestas obras. Diz que a gestão do Sr. Presidente da Câmara Municipal, ninguém contesta, 

pois é bastante rigorosa. Quanto ao Emissário referido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

pergunta se a Romãs, o Soito de Golfar não podem ser abrangidos. Pergunta se as fossas existentes em 

Decermilo, Douro Calvo, entre outras, vão ser todas eliminadas.  
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Presidente da Câmara: Começa a sua intervenção convidando todos os presentes para a inauguração da 

exposição “O amor de Deus no ano litúrgico”, que será apresentada pela Sr.ª Dr.ª Fátima Eusébio, na 

Casa da Cultura de Sátão no dia 29 de maio, às 15h00. Esta exposição já esteve também no Museu Grão 

Vasco e é feita através de obras de arte provenientes das paróquias dos concelhos de Aguiar da Beira, 

Mangualde, Penalva do Castelo, Nelas e Sátão, onde será apresentado o ritmo dos tempos da Igreja, que 

configura o ano litúrgico. Será também apresentado um roteiro do concelho de Sátão, no que diz respeito 

a obras a visitar e onde será entregue um passaporte do Concelho. Quanto às lâmpadas Led diz que estão 

a realizar neste momento o primeiro controlo económico das Led´s onde as mesmas foram instaladas. 

Salienta que a poupança de energia é enorme, andando na ordem dos 50%. O Município está neste 

momento em negociação com algumas firmas, para ver se existe alguma contrapartida. Diz que as 1260 

lâmpadas já instaladas tiveram uma compartição e 85% através da Eficiência Energética; vão averiguar 

se existe mais alguma candidatura, se assim for o Município vai concorrer com o máximo que puder. 

Quanto a Rio de Moinhos como vieram lâmpadas a mais quer para Ferreira de Aves quer para o Sátão, 

essas lâmpadas foram instaladas em Rio de Moinhos, porque têm um PT que está na Avenida Principal 

que consome muita energia, portanto vão continuar com a instalação das lâmpadas Led, porque vale e 

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

dizendo-lhe que a Câmara Municipal ainda não limpou o local onde foi feito o saneamento em Soito 

Golfar, porque há sítios em que os paralelos ficaram mais baixos e o tapete que foi colocado ficou mais 

alto; assim, têm de levantar todos os paralelos e introduzi-los à altura do tapete. Promete-lhe que na 

avenida principal, nos sítios onde os paralelos ficaram mais baixos, irá contratar um calceteiro para tirar 

os paralelos e coloca-los mais acima. Em relação às outras obras referidas irá averiguar o que é possível 

fazer. Há uma obra que vai arrancar ainda este ano, como prometido, que é o saneamento e a água ao 

Carvalhal da Romãs. Em relação à Romãs, não há necessidade, pois tem uma Estação de Tratamento 

que funciona bem; em relação ao Soito de Golfar foi comtemplada com uma Estação de Tratamento 

compacta há pouco tempo. O que vão eliminar são as fossas séticas: há uma na Rãs, ao fundo de Douro 

Calvo que vai ser eliminada, outra em Douro Calvo, em Decermilo, Avelal e em Lages. De seguida 

informa que ontem decorreu em Viseu uma reunião com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, 

promovida pela Câmara Municipal de Viseu, em que se projeta uma barragem entre o Sátão e Viseu, no 

sítio da Maeira, perto de Cepões ocupando uma parte do Sátão. Esta barragem irá abastecer mais tarde 

Vila Nova de Paiva, Sátão, São Pedro do Sul, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Vouzela. Será 

uma barragem com um custo de 47 milhões de euros. Neste momento estão a iniciar o processo, onde os 
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presidentes de câmara envolvidos estão todos de acordo; em junho ou julho preveem que o protocolo 

esteja firmado com a Administração Central e no próximo ano farão os estudos ambientais para que a 

barragem possa ir para concurso. Com essa barragem realizada, muitos deixarão de ter a aflição com a 

água nos meses de setembro e outubro de cada ano. Refere ainda que a praia do Rato em Sátão deixará 

de existir e será completamente inundada, segundo os estudos que estão a decorrer.  

 

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 12h00. 

 

A Presidente da Assembleia 

 

_________________________________________ 

 

Os Secretários 

 

________________________________________ 

 

 

_________________________________________  
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ANEXO 3 
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