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ACTA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SABROSA,
REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZ.---------------------------------- Aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano dois mil e dez, nesta Vila de Sabrosa e no
Auditório Municipal, teve lugar, pelas dezoito horas, a sexta Sessão Ordinária da Assembleia
Municipal de Sabrosa, presidida pelo seu Presidente Senhor Engenheiro António Manuel Ribeiro
da Graça, coadjuvado pelos Senhores Membros da Assembleia, Dr. Helena Maria Campos
Ervedosa de Lacerda Pavão como Primeira Secretária e Victor Manuel Varela Macedo Cardoso,
como Segundo Secretário. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Aberta a Sessão, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, após cumprimentar todos os
presentes, fez a chamada, verificando a presença dos Senhores Membros eleitos:---------------------António Manuel Sousa Ribeiro da Graça; --------------------------------------------------------------------------Helena Maria Campos Ervedosa de Lacerda Pavão;-------------------------------------------------------------Alexandre Fernandes Ferro; --------------------------------------------------------------------------------------------Celestino José Fernandes Silva;---------------------------------------------------------------------------------------Avelino António Coelho Amaral; ---------------------------------------------------------------------------------------Paulo Sérgio Tomé Rente; ----------------------------------------------------------------------------------------------José Clemente Regas Correia;-----------------------------------------------------------------------------------------Manuel Agostinho Martins Machado;----------------------------------------------------------------------------------Manuel António Peixoto dos Santos;----------------------------------------------------------------------------------Filipe Augusto Cunha Correia;------------------------------------------------------------------------------------------João António Dias Lopes;------------------------------------------------------------------------------------------------António Aventino Lopes da Silva;--------------------------------------------------------------------------------------Luís António Ribeiro Almeida; ------------------------------------------------------------------------------------------Presidentes de Juntas de Freguesia:------------------------------------------------------------------------------Victor Manuel Varela Macedo Cardoso; -----------------------------------------------------------------------------José Arnaldo de Carvalho Guerra;-------------------------------------------------------------------------------------António Gilberto Regas Correia;----------------------------------------------------------------------------------------José Manuel Alves Pereira;----------------------------------------------------------------------------------------------Gilberto Monteiro Taveira;------------------------------------------------------------------------------------------------José Luís Rodrigues Fernandes;---------------------------------------------------------------------------------------José António dos Anjos Pereira;----------------------------------------------------------------------------------------José Luís Ramos Gonçalves;-------------------------------------------------------------------------------------------José Vitória Rebelo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------António Rodrigo da Silva Timóteo; ------------------------------------------------------------------------------------Faltou justificadamente, Luís Eduardo Pereira Pinto, João Manuel Teixeira e Manuel Emílio Alves
Cerqueira Coelho------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Faltou injustificadamente, Bruno Alexandre Cardoso Vaz, António Pinheiro Pereira e Manuel
Marcelino Alves.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto um: período antes da ordem do dia:-------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal propôs a substituição do segundo Secretário da Mesa
da Assembleia, Luís Eduardo Pereira Pinto, que faltou, justificadamente, tendo sido substituido,
pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia Celeirós, Victor Manuel Varela Macedo Cardoso. ------------ Um ponto um: colocada a aprovação, a acta da Sessão anterior obteve o seguinte resultado.Deliberação: Aprovada por maioria, com a abstenção dos Membros, Luís Almeida e Carlos Seco.
----- Um ponto dois: Informações. ------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que
informou a data da inauguração do Centro Escolar para o dia 5 (cinco) de Outubro de 2010 (dois
mil e dez) e da Variante para dia 6 (seis) de Outubro de 2010 (dois mil e dez), respectivamente. --mo

----- Um ponto três: Apreciação da informação do Ex.

Sr. Presidente da Câmara Municipal nos

termos da alínea e), do n.º1, do artigo 53.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que explicou que esta
informação retrata todas as actividades que estão a ser elaboradas pela Câmara Municipal.--------Foi dada a palavra aos membros da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------Tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal, João Dias Lopes que perguntou se a
estrada entre São Martinho de Anta e Vilela, irá sofrer alguma intervenção brevemente. ------------Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que quanto à questão do
Membro da Assembleia Municipal João Dias Lopes referiu que, toda a rede viária necessita de
uma requalificação, mas na zona sul do concelho essa intervenção é mais urgente, estando a
decorrer candidaturas a fundos comunitários para a sua requalificação. No entanto, o
financiamento não é para a totalidade do investimento, pelo que se tem que fazer uma bom
planeamento e uma boa gestão de acordo com a capacidade financeira, para que haja uma
melhor intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa informou ainda que não ia assinar o Protocolo
com o Ministério da Educação relativo aos transportes escolares, porque não concorda com as
verbas atribuídas por aluno. --------------------------------------------------------------------------------------------Foi dada novamente a palavra aos membros da Assembleia Municipal. -----------------------------------Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Torre do Pinhão que perguntou em
que ponto de situação está o projecto da Sede da sua Junta de Freguesia. ------------------------------Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho de Anta que começou
por se congratular com a abertura da variante, mas descontente tal como a população da sua
freguesia, com o corte da estrada antiga, deixando São Martinho de Anta mais isolado. Mais

RUBRICAS

Fl 33

solicitou que a água da fonte seja devidamente tratada por se encontrar imprópria para consumo.
Perguntou ainda se estava previsto a reflorestação para a serra da Senhora da Azinheira, derivado
ao incêndio que ocorreu nos finais de Agosto. Mais referiu que, sendo actualmente Sabrosa um
concelho de destaque, deveria ter em atenção as suas entradas, beneficiando-as de com uma
requalificação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim propôs à Assembleia e Câmara Municipal para intervir junto do Ministério da Saúde para
que o Posto Médico de São Martinho de Anta não venha a fechar. ------------------------------------------Foi dada a Palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que, em resposta ao Sr.
Presidente da Junta de Freguesia da Torre do Pinhão informou que, tem conhecimento do pedido
de financiamento para a construção da sede da Junta de Freguesia, mas quanto ao projecto não é
do seu conhecimento os moldes em que o mesmo foi elaborado, pedindo para o efeito
esclarecimento ao Sr. Eng.º Faustino, Chefe de Divisão Serviços do Território.--------------------------Tomou a Palavra o Sr. Eng.º Faustino, que esclareceu que foi elaborado um projecto de
reconstrução da actual sede, projecto esse ficou sem efeito, derivado ao orçamento elevado,
tendo-se chegado à conclusão que seria preferível uma construção de raiz, pelo que se elaborou
um novo projecto ao nível de desenhos, faltando o projecto das especialidades.------------------------Tomou, novamente a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal que referiu logo que a Junta
de Freguesia tenha o Projecto, devidamente concluído e aprovado lhe serão atribuídas as verbas
de financiamento inscritas no orçamento. Quanto às questões colocadas pelo Sr. Presidente da
Junta de Freguesia de São Martinho de Anta começou por referir que a construção da variante foi
um projecto das Estradas de Portugal e objecto de apreciação pública, no que diz respeito ao
corte da estrada antiga não teve alternativa pois colocava em causa a segurança rodoviária dos
utilizadores daquela via. Relativamente à água da fonte informou que não há solução para esta,
porque vem directamente da nascente. Quanto ao incêndio foi um drama que atingiu o concelho,
mas já está em estudo a reflorestação daquela zona. Mais esclareceu que com a abertura do
Espaço Miguel Torga vai ter de haver alguns cuidados na requalificação do centro de

São

Martinho de Anta, mas face à crise que o país atravessa não é possível fazer muito mais. Por fim,
quanto ao posto médico informou que a Câmara está atenta ao desenrolar da situação e lutará
pelos interesses da população . -------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois período da ordem do dia:----------------------------------------------------------------------------- Dois ponto um: Presente informação da DAF, datada de 14/09/2010, relativa ao assunto:
Correcção Mapa de Pessoal 2010.------------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------- Dois ponto dois: Presente Regulamento da Zona Industrial de Sabrosa. -----------------------
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Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------Dois ponto três: Presente Revisão ao Plano de Investimentos n.º3.------------------------------------Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que esclareceu que, esta revisão tem a ver com
uma candidatura a um posto de turismo no âmbito do projecto requalificação do Centro Histórico
de Sabrosa, sediado no edifício do Auditório Municipal. --------------------------------------------------------Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------Dois ponto quatro: Presente proposta para definição de taxas de Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para Prédios urbanos em 0,6%, prédios urbanos avaliados em termos do IMI em 0,4% e para
prédios rústicos taxa fixa 0,8%. ----------------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------Ponto três, Outros assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------------Três ponto um: Presente proposta do Sr. Presidente da Assembleia Municipal para atribuição de
Medalha de Ouro do Município, ao Ex

mo

Sr. Primeiro-ministro José Sócrates. ----------------------------

Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: Aprovado por maioria, com um voto contra do Sr. Presidente da Junta de Freguesia
de Gouvinhas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Três ponto dois: O Sr. Presidente da Assembleia Municipal informou a Assembleia das contas
correntes da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- Pelas vinte horas e deu-se por encerrada a Sessão da qual se lavrou a presente acta. ---------_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

