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ACTA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

SABROSA, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 0NZE -----------            

----- Aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano dois mil e onze, nesta Vila de Sabrosa e no 

Auditório Municipal, teve lugar, pelas dezoito horas, a décima primeira Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Sabrosa, presidida pelo seu Presidente Senhor Engenheiro António 

Manuel Ribeiro da Graça, coadjuvado pelos Senhores Membros da Assembleia, Prof. Luís 

Eduardo Pereira Pinto como primeiro secretário 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; --------------------------------------------------------------------------- 

Luís Eduardo Pereira Pinto; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Celestino José Fernandes Silva; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Avelino António Coelho Amaral; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

José Clemente Regas Correia;------------------------------------------------------------------------------------------ 

Manuel Agostinho Martins Machado;----------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel António Peixoto dos Santos;----------------------------------------------------------------------------------- 

Filipe Augusto Cunha Correia;------------------------------------------------------------------------------------------- 

João António Dias Lopes;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bruno Alexandre Cardoso Vaz; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Pinheiro Pereira; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

António Gilberto Regas Correia;----------------------------------------------------------------------------------------- 

José Manuel Alves Pereira;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gilberto Monteiro Taveira;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Manuel Lebres Lopes Seco; ------------------------------------------------------------------------------------ 

José Luís Rodrigues Fernandes;---------------------------------------------------------------------------------------- 

José António dos Anjos Pereira;----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

José Vitória Rebelo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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António Rodrigo da Silva Timóteo; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Faltando justificadamente os Membros da Assembleia Municipal: Helena Maria Campos Ervedosa 

de Lacerda Pavão, João Manuel Teixeira, Paulo Sérgio Tomé Rente, José Luís Ramos Gonçalves 

e Manuel Marcelino Alves. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal propôs a substituição do Primeiro Secretário da Mesa 

da Assembleia, Helena Maria Campos Ervedosa de Lacerda Pavão, que faltou, justificadamente, 

tendo sido substituído, pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia Celeirós, Victor Manuel Varela 

Macedo Cardoso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Período antes da ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitada a autorização do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa para a inclusão na 

ordem de trabalhos dos seguintes assuntos: Minuta de Protocolo de Delegação de Competências 

às Juntas de Freguesia de Gouvinhas, Paços, Parada do Pinhão, Sabrosa e São Martinho de 

Anta, e  Proposta do Sr. Presidente da Câmara para oferta de medalha de mérito ao Senhor 

General Loureiro dos Santos, foram os mesmos autorizados, passando a constar da ordem de 

trabalhos como 3.1 e 3.2 (três ponto um e três ponto dois). ----------------------------------------------------  

----- Um ponto um: Colocada a aprovação, a acta da Sessão anterior obteve o seguinte 

resultado:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por maioria, com a abstenção dos Membros da Assembleia Municipal de 

Sabrosa, Luís António Ribeiro Almeida, Victor Manuel Varela Macedo Cardoso e José Vitória 

Rebelo, por não estarem presentes na sessão anterior.---------------------------------------------------------- 

----- Um ponto dois: Informações. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra aos membros da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------- 

Tomou a Palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Gouvinhas que perguntou o porquê das 

Lagaradas Tradicionais, em Celeirós do Douro, não se terem realizado. Também perguntou se já 

era conhecido o documento verde da reforma da Administração Local, lançado pelo Governo e 

alertou os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia para este assunto, uma vez que vai 

haver junção de freguesias. Mais informou que o PSD está a trabalhar neste assunto e 

oportunamente apresentará à Assembleia Municipal uma proposta. ----------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que esclareceu que, 

quanto às “Lagaradas Tradicionais” era uma iniciativa da Câmara Municipal de Sabrosa, 

Associação Sabrosa Douro XXI e Junta de Freguesia de Celeirós do Douro. Todavia, face aos 

custos que a iniciativa comportava, não havia disponibilidade financeira para a concretizar. Quanto 

ao documento verde da reforma da Administração Local, lançado pelo Governo estamos à espera 

de mais orientações por parte deste. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Gouvinhas referindo que, quando em 

anos anteriores se questionou o financiamento das Lagaradas Tradicionais, foi dito pelo Sr. 
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Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, que não só eram financiadas pela Câmara Municipal 

como também por parte de privados. ----------------------------------------------------------------------------------  

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que referiu que as 

“Lagaradas Tradicionais” ficavam dispendiosas não só à Câmara Municipal, mas também a muitos 

parceiros particulares, não estando este ano reunidas as condições para a sua realização. Mas, 

uma vez que esta já é uma marca turística não só para o concelho como também para a região, 

terá que haver uma reformulação a esta iniciativa para que possa continuar no futuro. ----------------- 

Tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal Filipe Correia, que questionou qual a 

reacção dos parceiros privados, quando tiveram conhecimento que não se iriam realizar as 

Lagaradas Tradicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que disse que esses 

parceiros fazem parte da Associação Douro XXI, assim sendo, esta que terá que encontrar novos 

parceiros para que estas se possam realizar. -----------------------------------------------------------------------   

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

Não houve qualquer questão por parte dos Membros da Assembleia Municipal . ------------------------ 

----- Ponto dois período da ordem do dia:------------------------------------------------------------------------- 

----- Dois ponto um: Presente informação 11857/11 da DAFP, de 13/09/2011, relativa ao assunto: 

Proposta de definição das taxas de IMI. ------------------------------------------------------------------------------ 

Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal: ----------------------------------------------------

Tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal Celestino Silva que perguntou qual a 

finalidade da receita deste imposto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que explicou que, esta é 

uma receita própria e a mais significativa do Município, para a realização de diversas obras no 

concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------  

----- Dois ponto dois: presente informação 8891/11 da DAFP, de 07/072011, relativa ao 

assunto: Proposta de Regulamento da Habitação Social do Município de Sabrosa. -------------- 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que esclareceu que, este 

regulamento é necessário e urgente, para que a habitação social do Município esteja devidamente 

regularizada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------- 
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Tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal António Peixoto que propôs que fosse 

retirada a alínea o), do n.º12, do artigo 13.º, relativa à permanência de animais dentro das casas. 

Tendo concordado com esta proposta também o Membro da Assembleia Municipal de Sabrosa 

Luís Almeida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal Celestino Silva propondo que seja retirada a 

alínea  e), do n.º2, do artigo 4.º, relativa às condições gerais de acesso, por parte de quem já 

tenha sido condenado(a), com trânsito em julgado, por factos ilícitos graves, extensivo também 

aos membros do agregado familiar. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Sabrosa considerou para votação a proposta dos 

Membros da Assembleia Municipal de Sabrosa António Peixoto e Luís Almeida. Sendo aprovado 

pela maioria, com os votos contra dos Membros da Assembleia Municipal de Sabrosa António 

Aventino, Filipe Correia, António Fernandes Ferro, João Dias Lopes, Luís Pereira Pinto, Carlos 

Seco e o Presidente da Junta de Freguesia de Covas do Douro; e com abstenção do Presidente 

da Junta de Freguesia de Sabrosa, Presidente da Junta Freguesia de Gouvinhas e Presidente da 

Junta de Freguesia de Parada do Pinhão. --------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Sabrosa considerou para votação a proposta do 

Membro da Assembleia Municipal de Sabrosa Celestino Silva. Sendo aprovado pela maioria, com 

os votos contra dos Membros da Assembleia Municipal de Sabrosa Filipe Correia, Presidente da 

Junta de Freguesia de Provesende e  Presidente da Junta de Freguesia de Gouvinhas; e com 

abstenção dos Membros da Assembleia Municipal  de Sabrosa João Dias Lopes, Luís Almeida e 

Luís Pereira Pinto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Presente da Junta de Freguesia de Gouvinhas que referiu que, o seu voto foi 

contra uma vez que se trata de “prática de ilícitos graves”. ----------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o  Membro da Assembleia Municipal de Sabrosa João Dias Lopes, referiu que, a 

sua abstenção tinha a ver, com a forma como o artigo referia que era extensivo aos membros da 

família, pois estes não deviam pagar pelos erros de outros. --------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal José Clemente Regas Correia que mostrou 

a sua indignação, uma vez que já existem as habitações sociais há muito tempo e só agora estão 

a ser devidamente reguladas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dois ponto três: Presente proposta de alteração do Regulamento Geral Interno da Zona Caça de 

Sabrosa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara que explicou que esta é uma alteração com 

base no que já foi aprovado anteriormente. ------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------- 
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Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Gouvinhas que sugeriu que, fosse 

retirada a declaração de usufruição dos caçadores de tipo A. Mais alertou para que os contratos 

de arrendamento tenham uma área mínima de um hectare.---------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara em resposta ao Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia de Gouvinhas que referiu que, irá ser presente à Assembleia Municipal uma nova 

alteração a este regulamento, onde constará essa cláusula. Quanto à proposta da retirada da 

declaração de usufruição, esta deverá ser alterada, em vez de ser, “declaração de cedência de 

direitos de usufruição de terrenos rústicos inseridos na Zona de Caça de Sabrosa”, deverá ser 

“contrato de usufruto, para evitar os contratos de comodato”. -------------------------------------------------- 

Pelo que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia concordou com a alteração. ---------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------- 

Dois ponto quatro: Presente o relatório de contas da Firma Ribas Pacheco, ROC, relativo ao 

relatório de recomendações – Exercício de 2008 e de 2009. --------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que esclareceu que, o executivo resolveu 

contratar um revisor de contas para uma melhor transparência e rigor na apresentação das contas. 

Este relatório visa a análise efectuada pelo revisor e contém algumas propostas.------------------------ 

Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Gouvinhas que questionou se as 

propostas foram implementadas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que para mais esclarecimentos solicitou a palavra 

ao Chefe de Divisão Administrativa, Financeira e Patrimonial, Dr. João Areias. --------------------------- 

 Foi dada a palavra ao Chefe de Divisão Administrativa, Financeira e Patrimonial, Dr. João Areias, 

que esclareceu que, o presente relatório está a ser analisado e ainda não foram implantadas as 

respectivas propostas, mas, estão a ser levadas em conta. ---------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------- 

Dois ponto cinco: Presente ofício do Dr. Filipe Correia, datado de 11/07/2011, referente ao 

assunto: Informação jurídica acerca da aquisição de lotes na Zona Industrial de Sabrosa. ----------- 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que esclareceu que, este assunto é, na prática, 

uma alteração ao loteamento da Zona Industrial de Sabrosa. Esta alteração, consiste em dar 

prioridade de aquisição a um empresário que tenha um armazém junto de um terreno que seja 

posto em hasta pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------- 

Não houve qualquer intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------- 
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  2Dois ponto seis: Presente ofício do Crédito Agrícola referente ao assunto: resposta à 

comunicação de contratação de empréstimo saneamento financeiro no valor de €900.000,00 – 

condições de aceitação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que referiu que este documento é para aprovar a 

aceitação das taxas de manutenção relativamente ao processo de empréstimo. ------------------------- 

Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia Gouvinhas que perguntou qual o critério 

havido, quanto à lista que se anexa de fornecedores para liquidação de facturação, uma vez que 

está mencionado um fornecedor muito recente. -------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que referiu que, este fornecedor tem a ver com a  

obra “Espaço Miguel Torga”, e como é um investimento cofinanciado, as verbas só vêm para a 

Câmara conforme os pagamentos efectuados, para mais esclarecimentos pediu apoio à Adjunta 

Dr. Raquel Miranda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra à Adjunta do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que referiu que 

esta situação se deve ao facto de a dívida da Câmara Municipal de Sabrosa a este fornecedor ser 

muito elevada. Mais, a lei das finanças locais obriga que este seja um dos credores a ter em conta 

nos pagamentos a efectuar. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------

Três ponto um: Presente minuta de protocolo de delegação de competências, relativas à 

Componente de Apoio à Família, para as Juntas de Freguesia de Gouvinhas, Paços, Parada do 

Pinhão, Sabrosa e São Martinho de Anta. --------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------- 

Não houve qualquer intervenção por parte dos Membros da Assembleia Municipal. -------------------- 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------- 

Três ponto dois: Presente proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa de 

atribuição de medalha de mérito ao Senhor General Loureiro dos Santos.--------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que referiu que, esta proposta tem a ver com o 

estado de saúde débil em que se encontra o Senhor General Loureiro dos Santos que fez questão 

de doar ao Município de Sabrosa vários dos seus bens, como insígnias, medalhas, 

comemorativas, documentos, livro, armas, entre outros. –------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------- 

 Não houve qualquer intervenção por parte dos Membros da Assembleia Municipal. -------------------- 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------- 

Três ponto três: O Sr. Presidente da Assembleia Municipal informou a Assembleia Municipal das 

contas correntes da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 



RUBRICAS                                                                                                                                   Fl 66  

---- Pelas vinte horas deu-se por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta. -----------

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 


