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ACTA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SABROSA,
REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E ONZE.------------------------------ Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e onze, nesta Vila de Sabrosa e no
Auditório Municipal, teve lugar, pelas dezoito horas, a oitava Sessão Ordinária da Assembleia
Municipal de Sabrosa, presidida pelo seu Presidente Senhor Engenheiro António Manuel Ribeiro
da Graça, coadjuvado pelos Senhores Membros da Assembleia, Victor Manuel Varela Macedo
Cardoso como Primeiro Secretário e Luís Eduardo Pereira Pinto 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; ---------------------------------------------------------------------------Luís Eduardo Pereira Pinto; ---------------------------------------------------------------------------------------------Alexandre Fernandes Ferro; --------------------------------------------------------------------------------------------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;------------------------------------------------------------------------------------------Bruno Alexandre Cardoso Vaz; ----------------------------------------------------------------------------------------António Aventino Lopes da Silva;--------------------------------------------------------------------------------------Presidentes de Juntas de Freguesia:------------------------------------------------------------------------------Victor Manuel Varela Macedo Cardoso; -----------------------------------------------------------------------------José Arnaldo de Carvalho Guerra;-------------------------------------------------------------------------------------António Pinheiro Pereira; ------------------------------------------------------------------------------------------------António Gilberto Regas Correia;----------------------------------------------------------------------------------------José Manuel Alves Pereira;----------------------------------------------------------------------------------------------Gilberto Monteiro Taveira;------------------------------------------------------------------------------------------------José Luís Rodrigues Fernandes;--------------------------------------------------------------------------------------Manuel Clemente Videira Correia Teixeira; -------------------------------------------------------------------------Manuel Emílio Alves Cerqueira Coelho;------------------------------------------------------------------------------José Luís Ramos Gonçalves;-------------------------------------------------------------------------------------------José Vitória Rebelo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------António Rodrigo da Silva Timóteo; ------------------------------------------------------------------------------------Manuel Marcelino Alves. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Faltou justificadamente: Helena Maria Campos Ervedosa de Lacerda Pavão, João Manuel
Teixeira, Celestino José Fernandes Silva, Luís António Ribeiro Almeida, José António dos Anjos
Pereira, João António Dias Lopes, Carlos Manuel Lebres Lopes Seco.------------------------------------------ Ponto um: período antes da ordem do dia:-------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal propôs a substituição do primeiro Secretário da Mesa
da Assembleia, Helena Maria Campos Everdosa Lacerda Pavão, que faltou, justificadamente,
tendo sido substituída, 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 unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------- Um ponto dois: Informações. ------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal informou que o Sr. Presidente da Câmara não pode
estar presente, estando o Sr. Vice-Presidente para esclarecer qualquer questão.-----------------------Foi dada a palavra aos membros da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Covas do Douro, que alertou para os
problemas ambientais, sociais e económicos, relativamente à fábrica de compostos orgânicos para
plantação de cogumelos. Perguntou, ainda se haviam e quais eram as medidas preconizadas pela
Câmara Municipal relativamente ao assunto. ----------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Torre do Pinhão que alertou para o
mau estado em que se encontra a estrada da Torre do Pinhão. ----------------------------------------------Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vilarinho de são Romão perguntou se
a ligação do saneamento de Paradelinha estaria demorada, além de que a ETAR, que irá servir
esta povoação, apesar de ainda não estar em funcionamento já se encontra deteriorada e com
tendência para agravar a situação da mesma. ---------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que em resposta ao
Presidente da Junta de Freguesia de Covas do Douro, explicou que, a obra da fábrica de
cogumelos foi licenciada com todos os pareceres exigidos por lei. Mas, ainda não tem licença de
utilização, porque estão decorrer vistorias para emitirem os pareceres que vão condicionar o
respectivo licenciamento. Mais informou que, está também a decorrer um processo de fiscalização
por parte do Ministério do Ambiente, recorrente de queixas ali apresentadas, e decorre ainda um
processo de fiscalização Municipal para uma análise mais cuidada. Quanto à questão do Sr.
Presidente da Junta de Freguesia da Torre do Pinhão, esclareceu que, tendo em conta o estado
do tempo não é possível fazer qualquer reparação nas estradas, mas logo que possível vai haver
uma intervenção nas mesmas. Relativamente à questão do Presidente da Junta de Freguesia de
Vilarinho de São Romão, esclarece que, inicialmente houve um problema de alimentação de
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energia, mas, está solucionado. De momento está a decorrer o envio de contratos para os
munícipes que vão beneficiar com esta ETAR. Quanto à sua ligação está para breve. ----------------Foi dada a palavra aos membros da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho de Anta que informou
que os postos de iluminação dos cruzamentos de Anta e São Martinho de Anta estão avariados.
Também referiu que o sítio da internet de Sabrosa não está actualizado. Perguntou ainda onde
existe o aterro para depósito de entulho de obras. Também propôs à Assembleia Municipal uma
rectificação do orçamento, para que contemple uma verba para os sapadores florestais de São
Martinho de Anta. Perguntou ainda quais as medidas adoptadas para a reflorestação da zona
queimada no incêndio do Verão passado. Por fim, referiu que o posto médico está encerrado
devido à precariedade das instalações.----------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal de Sabrosa Sr. Alexandre Fernandes Ferro,
que solicitou uma maior atenção à qualidade da cópias dos documentos remetidos, uma vez que
alguns não são legíveis.--------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Covas do Douro que perguntou, se na
rua do Brasil, em Covas do Douro, vão também ser colocadas bombas de saneamento, uma vez
que as mesmas estão a ser instaladas em Chanceleiros. Perguntou também se vai haver qualquer
intervenção no muro de suporte junto ao largo da Fontinha, em Covas do Douro. ----------------------Foi dada a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, em resposta ao
Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho de Anta referiu que, quanto à ligação à rede
eléctrica a fim de proceder à iluminação das rotundas, esta não é uma competência da Câmara
Municipal, mas sim das Estradas de Portugal; no entanto uma vez que esta Entidade não fez
qualquer pedido de vistoria perante a EDP, para formalização da dita ligação, a Câmara Municipal
assumiu essa responsabilidade e em breve procederá à ligação para a iluminação das mesmas.
Em relação ao sítio da Internet confirma que este está desactualizado, mas brevemente será
colmatado este lapso. Quanto ao aterro para o entulho de obras não é só um problema local mas
sim nacional. Mas existe uma empresa (Rebat), sediada em Boticas, que gere esse tipo de
resíduos. Também esclareceu que a Câmara Municipal de Sabrosa está levar a cabo juntamente
com a Associação de Municípios conversações com o intuito de uniformizar os custos da tonelada,
tendo em vista anular as discrepâncias existentes no que concerne ao binómio custo/distância.
Relativamente à proposta para rectificação do orçamento relativo à verba para os Sapadores, não
é da competência da Assembleia Municipal a sua elaboração nem a sua rectificação. No que
respeita à participação da existência da Equipa de Sapadores, esta foi comunicada já muito tarde.
Quanto ao protocolo, este não é da competência da Câmara Municipal de Sabrosa, não tendo esta
qualquer interferência nesta fase do mesmo. O protocolo terá como base um plano enviado à
Autoridade Florestal Nacional, que após parecer, dado pela Comissão Municipal de Defesa Contra
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Incêndios, assente no plano de actividades que a Equipa de Sapadores terá que executar,
delibera sobre a autorização da existência destas. O trabalho executado pelas Equipas de
Sapadores vai muito para além das Freguesias a que estas estão afectas, sendo a Autoridade
Florestal Nacional a designar a sua área de intervenção. Em relação à reflorestação, a Câmara
Municipal não se pode candidatar uma vez que não é proprietária da área afectada, todavia, uma
vez que a Junta de Freguesia de São Martinho de Anta é uma dessas proprietárias está em
condições de se candidatar, junto da Autoridade Florestal Nacional. Por fim, e no que diz respeito
ao posto médico, as exigências para que este seja reaberto são enormes e difíceis de concretizar.
Quanto à colocação do enfermeiro, o Director do Centro de Saúde comunicou que, brevemente,
passará a deslocar-se às diversas extensões de saúde para assistência à população.-----------------Quanto às questões colocadas pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Covas do Douro,
brevemente estarão concluídas as obras de instalação das bombas de saneamento de
Chanceleiros; de seguida, será instalada uma bomba de saneamento na rua do Brasil em Covas
do Douro. No que diz respeito ao muro de suporte junto ao largo da Fontinha em Covas do Douro
faz parte do Plano de Actividades da Câmara Municipal, e brevemente sofrerá uma intervenção. --Tomou a palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Sabrosa e relativamente à questão
do Membro da Assembleia Municipal de Sabrosa Alexandre Fernandes Ferro que se queixava que
as suas cópias estariam pouco legíveis, ao que o Sr. Presidente da Assembleia recomendou que
de futuro se prestasse mais atenção à qualidade das mesmas e que se a origem dessa falha
estivesse na fotocopiadora, deveriam ser desenvolvidos esforços na manutenção da mesma, para
assim, evitar um gasto de papel desnecessário.-------------------------------------------------------------Foi dada a palavra aos membros da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vilarinho de São Romão que chama
atenção que o caminho Vilarinho de São Romão/Paradelinha carece, brevemente, de uma
manutenção, para que o investimento ali feito não se torne irreparável. ------------------------------------Tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal de Sabrosa, Alexandre Fernandes Ferro que
perguntou, em que ponto de situação está o projecto de saneamento de Ordonho. --------------------Foi dada a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa em resposta ao Sr.
Membro da Assembleia Municipal Alexandre Fernandes Ferro, relativamente ao projecto de
saneamento de Ordonho, que referiu que se este não for co-financiado a Câmara Municipal de
Sabrosa não terá capacidade financeira para a sua execução. Mais informou que numa consulta
popular a maioria da população de Ordonho prescinde da rede de saneamento. Relativamente à
chamada de atenção do Sr. Presidente de Vilarinho de São Romão quanto: ao caminho Vilarinho
de São Romão/Paradelinha, este será brevemente alvo de uma intervenção. ----------------------------Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho de Anta que esclareceu
que aquando da vinda do BBKing, a Equipa de Sapadores de São Martinho de Anta já estava em
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actividade, pelo que considera não ser possível a Câmara Municipal de Sabrosa não ter
conhecimento da sua existência. ------------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que esclareceu que,
oficialmente a Câmara Municipal e a Comissão Municipal de Defesa Contra Incêndios não tem
qualquer conhecimento da existência desta Equipa de Sapadores. Mais esclareceu que a Câmara
Municipal de Sabrosa está disponível para a elaboração de um protocolo, se esta Equipa de
Sapadores for autorizada pela Autoridade Nacional de Florestas. ------------------------------------------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. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que explicou que,
esta informação retrata todas as actividades que estão a ser desenvolvidas pela Câmara
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra aos membros da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto dois período da ordem do dia:----------------------------------------------------------------------------- Dois ponto um: Presente informação/processo 16183/10, datado de 18/11/2010, relativa
ao Regulamento da Zona Industrial, o qual foi submetido à apreciação pública em 25 de Novembro
de 2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Gouvinhas perguntou se na Câmara
Municipal de Sabrosa existe um gabinete que faz um estudo sobre a oferta da Zona Industrial de
Sabrosa, para evitar que venham empresas que não se enquadrem na nossa realidade. ------------Foi dada a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que esclareceu que
não existe um Gabinete, mas existe pessoal a trabalhar na área.--------------------------------------------Deliberação: Aprovada por maioria com 2 (duas) abstenções, Presidente da Junta de Freguesia
de Vilarinho de São Romão e Presidente da Junta de Freguesia de Covas do Douro. ---------------------- Dois ponto dois: Presente Regulamento do Estádio Municipal da Feira Velha
(correcção), o qual foi submetido à apreciação pública em 22 de Novembro de 2010. ----------Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: Aprovado por maioria, com uma abstenção do Presidente da Junta de Freguesia de
Vilarinho de São Romão. ------------------------------------------------------------------------------------------------Dois ponto três: Presente modificação número 2 (dois), revisão ao orçamento da despesa
número 1 (um), do ano contabilístico de 2011 (dois mil e onze). ----------------------------------------
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Foi dada a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara que explicou que, esta revisão tem a ver
com posição remuneratória dos trabalhadores no âmbito do SIADAP. -------------------------------------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 informação da DOTOM, datada de 16 (dezasseis) de Fevereiro 2011
(dois mil e onze), relativa ao assunto: Candidatura ao PRODER – Recuperação da Escola
Primária da Garganta - Pólo Arqueológico de Sabrosa – Reconhecimento de Interesse Municipal
Foi dada a palavra ao Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que esclareceu que, este
assunto exige um parecer da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: Aprovado por unanimidade autorizar a emissão de declaração de interesse público. Três ponto dois: Presente informação da DOTOM, datada de 16 (dezasseis) de Fevereiro 2011
(dois mil e onze), relativa ao assunto: Candidatura ao PRODER – Biblioteca Rural Refuncionalização da Escola do 1.º CEB – Sabrosa – Reconhecimento de Interesse Municipal .---Foi dada a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que esclareceu que,
este assunto exige um parecer da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: Aprovado por unanimidade autorizar a emissão de declaração de interesse público. Três ponto três: Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal para qualquer
questão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Gouvinhas perguntou se a Câmara
Municipal de Sabrosa tem intenção de usar linhas de crédito para a execução e manutenção da
rede viária do sul do concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao Sr. Vice Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que esclareceu que
estas linhas de crédito não estão disponíveis. Mas além da verba co-financiada, o valor que a
Câmara Municipal terá de suportar é muito elevado, e neste momento a Câmara de Sabrosa não
tem capacidade financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------Três ponto quatro: 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. ---------______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

RUBRICAS

Fl 48

______________________________________________________________________________

