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ACTA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

SABROSA REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE SETEMBRO DE DOIS MIL 

E CINCO.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----- Aos vinte e nove dias do mês de Setembro de dois mil e cinco, no Auditório 

Municipal de Sabrosa teve lugar pelas dezoito horas e trinta minutos, a Quarta Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal de Sabrosa, presidida pelo Deputado Municipal 

Senhor Fernando Martins de Freitas, coadjuvado pelos Senhores Deputados João 

Agostinho Batista de Lacerda Pavão, como 1º Secretário e o Deputado Luís Manuel 

Pousada Matos, como 2º Secretário.---------------------------------------------------------------

----- Feita a chamada, verificou-se a presença dos Senhores Membros eleitos:-------------

___ Fernando Martins de Freitas;------------------------------------------------------------------

___ António Aventino Lopes da Silva;----------------------------------------------------------- 

___ Altino Augusto Amarante Fernandes;--------------------------------------------------------

___ José Ramos de Barros;------------------------------------------------------------------------- 

___ Maria Lídia Cabral da Rocha Cruz Prates;--------------------------------------------------

___ João Xavier de Matos;-------------------------------------------------------------------------- 

___ Luís Manuel Pousada Matos;------------------------------------------------------------------

___ Octávio Manuel dos Santos Torrie;---------------------------------------------------------- 

___ António José Oliveira Cardoso;---------------------------------------------------------------

___ Alexandre Fernandes Ferro;------------------------------------------------------------------- 

___ João Agostinho Batista de Lacerda Pavão;--------------------------------------------------

___ Manuel Enes Rodrigues Serôdio;-------------------------------------------------------------

___ Maria de Fátima Leite Gomes Alves.-------------------------------------------------------- 

PRESIDENTES DE JUNTA: -------------------------------------------------------------------- 

___ Serafim do Vale Monteiro;--------------------------------------------------------------------

___ Manuel Arlindo Seixas;------------------------------------------------------------------------

___ António José Martins da Silva;---------------------------------------------------------------

___ Fernando da Silva;------------------------------------------------------------------------------

___ Leonido Augusto da Silva;-------------------------------------------------------------------- 

___ Fernando Carvalho da Silva;------------------------------------------------------------------

___ Domingos Manuel Alves Carvas;-------------------------------------------------------------

___ Manuel Clemente Videira Correia Teixeira;------------------------------------------------

___ Manuel Emílio Alves Cerqueira Coelho;----------------------------------------------------

___ Mário Vilela Gonçalves;-----------------------------------------------------------------------
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___ José Vitória Rebelo;----------------------------------------------------------------------------

___ Fernando Augusto Ribeiro;--------------------------------------------------------------------

___ António Rodrigo da Silva Timóteo.---------------------------------------------------------- 

___ António Henrique de Figueiredo.-------------------------------------------------------------

___ Faltaram justificando a falta:------------------------------------------------------------------

- António Manuel Ribeiro da Graça; --------------------------------------------------------------

- José Augusto Alves Narciso; ---------------------------------------------------------------------

- Manuel Augusto Jorge;----------------------------------------------------------------------------

- Cristiano Cândido Teixeira.-----------------------------------------------------------------------

___ Terminada a chamada, o Sr.Presidente da Mesa informou que se ia dar início à 

Ordem de Trabalhos da Quarta Sessão Ordinária do ano de 2005.---------------------------- 

___ PONTO UM : PERÍODO ANTES  DA HORA DO DIA: ----------------------------

___ UM PONTO UM:  Aprovação da acta da Sessão anterior.------------------------------

___ Questionando os Senhores Deputados sob a forma como foi elaborada a acta da 

Sessão anterior e não havendo qualquer intervenção, foi a mesma aprovada por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------ 

___ Seguidamente o Sr. Presidente da Mesa leu uma declaração que a seguir se 

transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------

- “ Esta será a última sessão ordinária deste Órgão autárquico a que pertencemos e por 

isso o encerramento desta legislatura.-------------------------------------------------------------

Muitos de nós possivelmente não estarão por razões várias, no início da próxima talvez 

no mês de Novembro. Eu de certeza que aqui não estarei, a não ser no acto de posse dos 

novos Órgãos Municipais.--------------------------------------------------------------------------

Por isso permitam-me que diga somente o seguinte:--------------------------------------------

Senti-me bem aqui convosco e disso guardarei gratas recordações. Sempre fui 

respeitado e penso que também correspondi com igual atitude.-------------------------------

No entanto, se algum dos Senhores Deputados se tenham sentido alguma vez menos 

considerados por mim, peço agora redobradas desculpas porque nunca foi meu 

procedimento ofender, conscientemente, fosse quem fosse.-----------------------------------

Mas porque sou humano, não sou perfeito.-------------------------------------------------------

Sempre quis o melhor para o nosso Concelho e sei que também os Senhores Deputados 

tiveram igual procedimento.------------------------------------------------------------------------

Desejo boa Sorte a Todos, política socialmente e que façam o melhor que possam pela 

nossa Comunidade Municipal.---------------------------------------------------------------------

Continuaremos, assim o espero, a encontra-los por aí.” ---------------------------------------
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___ Dada a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro 

Financeiro, leu também uma declaração que a seguir se transcreve:--------------------------

- “Exmos Senhores Presidente da Assembleia Municipal -------------------------------------

- Membros da Mesa da Assembleia ---------------------------------------------------------------

- Senhores Deputados -------------------------------------------------------------------------------

Estando a terminar o meu mandato e por minha opção, não sou candidato a nenhum 

Órgão Autárquico nas próximas Eleições, quero agradecer a todos os Senhores 

Deputados desta Assembleia Municipal, toda a colaboração prestada, bem como a 

imensa honra que me concederam ao servir uma causa que nos foi comum nos últimos 

oito anos. Agradeço também a confiança, empenhamento e sentido de responsabilidade 

de que todos deram provas, bem como as atenções, simpatia e diferencia com que me 

trataram.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente desejo a todos e em especial aos Senhores Deputados que se recandidatam a 

este Órgão, as maiores felicidades e sucessos pessoais e que continuem a lutar pela 

promoção e desenvolvimento do nosso Concelho que servi ao qual dediquei todo o 

apoio e carinho. Muito obrigado.”-----------------------------------------------------------------

___ Seguidamente o Sr. Presidente da Mesa, disse estarem abertas as inscrições para 

intervenções avulsas.--------------------------------------------------------------------------------

___ Inscreveram-se para o efeito os seguintes Deputados:-------------------------------------

- Leonido Augusto da Silva;------------------------------------------------------------------------

- Octávio Manuel dos Santos Torrie; -------------------------------------------------------------

- Fernando da Silva;---------------------------------------------------------------------------------

- Alexandre Fernandes Ferro;----------------------------------------------------------------------

- Manuel Arlindo Seixas; ---------------------------------------------------------------------------

- Manuel Clemente Videira Correia Teixeira; ---------------------------------------------------

___ O Sr. Deputado Leonido Augusto da Silva, disse: que era um Membro esta 

Assembleia, com oitenta e três anos de idade e achava que tinha chegado o seu dia de 

despedida.---------------------------------------------------------------------------------------------

- Disse ainda que representou  a sua Freguesia cerca de quarenta e quatro anos, e que foi 

sempre bem recebido pela Câmara Municipal e seus representantes.-------------------------

- “Obrigado por me terem aturado tantos ano. Obrigado e muitas felicidades a todos “, 

acrescentou.-------------------------------------------------------------------------------------------

___ O Deputado Octávio Manuel dos Santos Torrie, apresentou uma declaração de 

protesto que a seguir se transcreve:----------------------------------------------------------------
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- “ Sr. Presidente da Câmara, lamento muito ter de apresentar este protesto por escrito, 

mas, se há alguém culpado desta minha tomada de posição, é o Sr. Presidente e mais  

ninguém.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Até hoje ainda não foi colocada a placa de estacionamento proibido no local  que eu 

vinha reclamando, ou seja, logo à saída da ponte de pedra no Pinhão, onde tem início a 

estrada Pinhão Covas.-------------------------------------------------------------------------------

Esta minha reclamação teve início pelo menos em Setembro de 2004, conforme consta 

na acta da reunião da Assembleia Municipal efectuada em 30/09/2004. Faz portanto 

amanhã um ano.--------------------------------------------------------------------------------------

Posteriormente em outras reuniões da Assembleia Municipal eu voltei a focar o assunto 

e, na última reunião de 30/Junho/2005; em resposta à minha pergunta sobre o assunto 

em questão, o Sr. Presidente da Câmara respondeu o seguinte “alguém se esqueceu 

propositadamente ou não, de cumprir a ordem que lhes foi dada. Peço desculpas”.--------

Depois deste tempo todo, um ano, e das respostas dadas pelo Sr.Presidente, eu tiro a 

seguinte conclusão:----------------------------------------------------------------------------------

Só por burrice, negligência ou até outra coisa que eu não quero aqui dizer, é que a placa 

de estacionamento proibido ainda não foi colocada no local solicitado.---------------------

Eu não estou a pedir a placa de estacionamento proibido só para mim, ma sim para 

todos os condutores que por lá passam e que sabem bem a perícia e a ginástica que é 

preciso fazer para passar de um lado para o outro.----------------------------------------------

Protesto também pelo facto dos redutores de velocidade ainda não terem sido colocados 

em Chanceleiros, conforme promessa do Sr. Presidente da Câmara. Sabrosa, 

29/09/2005. O Deputado Municipal – Octávio Manuel dos Santos Torrie”-----------------

___ Dada a palavra  ao Sr. Deputado Fernando da Silva, cumprimentou todos os 

membros presentes e em seguida referiu-se aos maus serviços prestados pela E.D.P.-----

-“ Não se admite não haver luz, na Rua da Escola ( Cruz/para Vilela) há já dois meses”, 

comentou.---------------------------------------------------------------------------------------------

- Disse em seguida que já  havia água no poço de abastecimento público ( Sobrados ).---

- Por último leu uma declaração de voto que a seguir se transcreve: -------------------------

- “ Em jeito de despedida desta Assembleia, queria dizer o seguinte:------------------------

Embora eu tivesse sido convidado por algumas forças políticas para fazer parte da 

Assembleia Municipal nas próximas eleições, resolvi não aceitar, porque entendi que a 

continuar na política ter-me-ia candidatado novamente à Junta de Freguesia, e, a decisão 

da não candidatura à Junta, tem a ver principalmente com a minha saúde.------------------

Mas mesmo assim, tenho a certeza que ao longo de vinte e dois anos que estive na Junta 
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de Freguesia, ( 3 com tesoureiro, 9 como secretário e 10 como presidente), contribui em 

muito para o desenvolvimento da minha Freguesia e para o bem estar das pessoas que 

nela vivem. Gostaria de fazer muito mais, mas não foi possível. Agora chegou a altura 

de olhar para dentro, ou seja, para mim e para a minha família.-------------------------------

----- Agradeço a esta assembleia os bons momentos de convívio em que tive a honra de 

participar, e desejar a todos, tanto aos que vão continuar na política como aos que se vão 

dedicar à sua vida particular ou profissional, as maiores felicidades. Muito obrigado 

(assinatura ilegível )---------------------------------------------------------------------------------   

___ O Sr. Deputado Alexandre Fernandes Ferro, perguntou ao Sr.Presidente da Câmara 

porque não foi feito o “corta-fogo” uma vez que ele tinha conseguido autorização dos 

proprietários dos terrenos. -------------------------------------------------------------------------- 

Em seguida referiu-se à obra que está a ser feita em S.Cristovão – abastecimento de 

água – uma obra em ziguezague; “mais parece a governação da Câmara” – referiu.------- 

Esta abertura poderia muito bem ter sido feita pela valeta e assim não iria provocar mais 

tarde a abertura de buracos na via;-----------------------------------------------------------

“Mais uns buracos a tapar”, referiu.--------------------------------------------------------------

___ O Sr. Deputado Manuel Arlindo Seixas, pediu o ponto de situação do projecto para 

a Fonte de Gouvães do Douro que faz em 2008 – 200 anos.-----------------------------------

___ O Sr. Deputado Manuel Clemente Videira Correia Teixeira, explicou o problema 

que surgiu na freguesia de S.Cristovão do Douro, devido à falta de água. ------------------

-- “Há um consumo exagerado de água, mas o que existe nas condutas é ar e não água, 

que faz rolar com velocidade os contadores”, acrescentou. -----------------------------------

-- Assim propõe a isenção do pagamento da taxa de água à Freguesia de S.Cristovão , 

nos meses de Setembro e Outubro, devido à falta da mesma.----------------------------------

- “Injustiça imposta a estes Munícipes, pelo pagamento de um serviço que não 

usufruíram”, acrescentou. --------------------------------------------------------------------------

-- Seguidamente pediu um subsídio no valor de quinhentos euros para pagamento de 

trabalhos prestados por funcionários no mês de Maio, com o abrir e fechar de água, 

antes do Inverno, devidos aos nevoeiros. --------------------------------------------------------

-- Lembra também os pavimentos da estrada antes da Quinta dos Gaviões ( numa curva 

muito perigosa ) e do Sr. Jesus, por haver muito nevoeiro à noite.----------------------------

- Por último disse que deixava ali publicamente o seu reconhecimento e apreço pelo 

empenhamento e dedicação ao “Sr. Provedor “ da Santa Casa da Misericórdia de 

Sabrosa, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal e a todos que se empenharam para que 

fosse possível levantar a obra “Unidade de Cuidados Intensivos”, pelo facto evidente 
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aos olhos de todos, de que nos devemos orgulhar em ter no Concelho, obra de “Interesse 

Comum”.----------------------------------------------------------------------------------------------

- “ Bem hajam ao servir. Afinal não é só Rotundas que se constroem em Sabrosa. 

Tenhamos a coragem de reconhecer o mérito de quem faz, e não se fechem os olhos à 

realidade visível”, acrescentou.--------------------------------------------------------------------

___ Terminadas as intervenções, o Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. 

Presidente da Câmara, para responder às questões colocadas pelos  Srs. Deputados.------

___ O Sr. Presidente da Câmara cumprimentou os Srs. Deputados e em seguida disse 

que tinha sido uma honra e um privilégio trabalhar com todos.-------------------------------

- Dirigindo-se ao Sr. Deputado Octávio Manuel dos Santos Torrie, respondeu:------------

- “ Já está lavrado o protesto e um protesto não tem resposta – aceita-se e está feito. 

Contudo, sou obrigado a fazer uma reflexão interior, se “ não fazer nada “ se resume a 

isso, sinto-me feliz.”---------------------------------------------------------------------------------

___ Ao Sr. Deputado Fernando da Silva, disse que a EDP já reconheceu que a Empresa 

concessionária dos Serviços Eléctricos, não estava à altura de resolver todos os 

problemas.”-------------------------------------------------------------------------------------------

- Quanto ao poço de água de Sobrados, “ foi na verdade mexido “, disse.-------------------

- Ao Sr. Deputado Alexandre Fernandes Ferro, respondeu que o Sr. Presidente da 

Câmara não andava aos “S” e a Câmara Municipal também “não”.--------------------------

- Ao Sr. Deputado Manuel Arlindo Seixas, respondeu que iria procurar saber se o 

projecto em causa, estava ou não feito. -----------------------------------------------------------

- Ao Sr. Deputado Manuel Clemente Videira Correia Teixeira respondeu que as 

propostas apresentadas teriam que ser apreciadas. ----------------------------------------------

___ Terminado o período antes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente da Mesa informou os 

Senhores Deputados que se ia passar à Ordem do Dia.-----------------------------------------

PONTO DOIS: Período da ordem do Dia.------------------------------------------------------

DOIS PONTO UM: Apreciar a informação do Exmº Presidente da Câmara nos termos 

da alínea e) do nº1 do art. 53º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, bem como a Situação Financeira do 

Município.---------------------------------------------------------------------------------------------

___ Depois de questionados pelo Sr. Presidente da Mesa, os Senhores Deputados 

prescindiram da leitura dos dois documentos atrás referidos, por lhes ter sido entregues 

antes do início da Sessão : Tomado conhecimento.---------------------------------------------

DOIS PONTO DOIS: Apreciar e deliberar sobre a Proposta de Aquisição de parcela 

do domínio público, por Urbavila Sociedade Imobiliária Lda. no Loteamento do 
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Marãozinho, alvará nº2/99, e que se transcreve:-------------------------------------------------

“Na sequência do parecer jurídico emitido em 8 de Abril de 2005 que se anexa, a 

propósito da carta da requerente supra referida, considerando as conclusões do mesmo e 

os procedimentos nele indicados, informo que, do ponto de vista urbanístico da zona 

envolvente, não se vê inconveniente conforme já mencionado na nossa informação 

anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Dado tratar-se de um procedimento administrativo, e se a Câmara Municipal assim 

o entender, deverá ser dado início aos procedimentos de desafectação do domínio 

público para o domínio privado municipal, seguindo-se os trâmites legais de alienação 

do património municipal, procedimento este a ser acompanhado pelo gabinete jurídico.” 

Desafectação do domínio publico para domínio privado, de acordo com a alínea b) do 

nº4 do artº 54º da Lei 169/99, com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.------ 

___ Neste momento o Sr. Deputado Octávio Manuel dos Santos Torrie disse ter dúvidas 

quanto à interpretação da expressão “desafectação do domínio público para o domínio 

privado.”-----------------------------------------------------------------------------------------------

___ O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que explicou: 

- “Domínio Público – a parcela era de todos. ----------------------------------------------------

- “Domínio Privado – a parcela era pertença da Câmara Municipal.”------------------------

___ Não havendo mais intervenções dos Srs. Deputados, passou-se à votação, tendo-se 

verificado o seguinte resultado:--------------------------------------------------------------------

- Votos contra : 0 (zero );---------------------------------------------------------------------------

- Abstenções : 0 ( zero ) ; ---------------------------------------------------------------------------

- Votos a favor : 27 ( vinte e sete ).---------------------------------------------------------------- 

- Foi aprovada por unanimidade a desafectação do domínio publico para domínio 

privado, de acordo com a alínea b) do nº4 do artº 54º da Lei 169/99, com as alterações 

da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.---------------------------------------------------------------- 

PONTO TRÊS: Pedido de Adenda à Convocatória.-------------------------------------------

- Neste momento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pediu autorização aos Srs. 

Deputados para incluir mais um assunto à Convocatória:--------------------------------------

“ Apreciar e deliberar sobre a proposta da 3ª Revisão do Orçamento e Opções do Plano 

de 2005 de acordo com a alínea e) do nº2 do art. 64º da Lei 169/99 com as alterações da 

Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.---------------------------------------------------------------------

___ Após uma explicação prévia do documento e não havendo intervenções dos Srs. 

Deputados, passou-se à votação que obteve o seguinte resultado:----------------------------

----- Votos contra – 0 (zero);-----------------------------------------------------------------------



Rubricas: 
 
ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE  SABROSA DE     FLS _____ 
 
29/09/2005                       
                                                                                                           

----- Abstenções – 4 (quatro) dos Deputados : António José Oliveira Cardoso, Octávio 

Manuel dos Santos Torrie, Maria de Fátima Leite Gomes Alves e Alexandre Fernandes 

Ferro;---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Votos a favor – 23 (vinte e três).-------------------------------------------------------------

___ Aprovado o documento por maioria.---------------------------------------------------------

___ Todas as deliberações foram aprovadas em minuta.---------------------------------------

___ Esgotada a Agenda de Trabalhos e sendo vinte horas, o Presidente da Mesa deu por 

encerrada a sessão. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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