
 

                           
C Â M A R A  M U N I C I P A L  D O  S A B U G A L  

 
                                                                ACTA  Nº 10/ 2010 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA   10 DE MARÇO DE 2010 

 

 

PRESIDENTE: 

 

António dos Santos Robalo 

 

VEREADORES: 

 

Joaquim Fernando Ricardo 

Maria Delfina Gonçalves  Marques Leal 

Luís Manuel Nunes Sanches 

Ernesto Cunha 

Sandra Isabel Santos Fortuna 

Francisco António Simões dos Santos Vaz 

 

FALTARAM POR MOTIVO JUSTIFICADO: 

 

 

HORA DE ABERTURA: 

 

Dez  Horas                                                                                                                                                                                      

 

 

LOCAL:  Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho 

 

 

SALDO DO DIA 09 DE MARÇO DE 2010 ----->    Op. Orçamental:            246.126,23 €    

                   Op. Não Orçamental:  3.418.712,60 € 
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� Às  dez  horas  o Presidente da Câmara, declarou aberta a reunião. --------------------------------------- 
 
� Em cumprimento do disposto no Artigo 83° da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, apreciar e votar todos os assuntos apresentados pela Presidência da 
Câmara e não incluídos na Ordem de Trabalhos elaborada para a presente reunião. --------------------- 

 
ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
� O Vereador Luís Sanches tomou a palavra para dizer que  a E.N. Sabugal - Vilar Formoso  tinha 

zonas, nomeadamente junto às Freguesias de  Alfaiates e Vila Boa,  que estavam a ficar  bastante  

degradadas, tornando-se até perigosas para os automobilistas,  pelo que pedia ao Presidente da 

Câmara  que diligenciasse junto das Estradas de Portugal para que, com brevidade, fosse  feita 

alguma intervenção com vista à sua melhoria, considerando que esta era uma estrada com muito 

tráfego. Em resposta o Presidente da Câmara disse que na próxima sexta feira, dia 12/03/2010, 

tinha uma reunião em Lisboa com o Presidente das Estradas de Portugal, para tratar da questão 

relacionada com a  rede viária nacional que serve o  Concelho de Sabugal,  que se encontra em 

péssimo  estado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Disse ainda que  tinha conhecimento de que a Junta de Freguesia de Aldeia Velha iria  solicitar um 

apoio, consubstanciado  no aluguer de um autocarro para uma deslocação a Portalegre  de um  Grupo  

local  para a realização de  um evento que incluía uma Capeia Raiana, sendo que o transporte do  

forcão  seria  assegurado pela Câmara de Portalegre. Em resposta o Presidente da Câmara disse 

que, realizando-se o espectáculo em 4 Setembro, depois de estar na posse de dados concretos 

relativamente ao número de pessoas a deslocar, resolver-se-ia o assunto, não vendo, para já, qualquer 

inconveniente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

�     A Vereadora Sandra Fortuna tomou a palavra para  perguntar  qual o ponto de situação 

relativamente  ao Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas que deveria ter 

sido aprovado até 31/12/2010. Em resposta o Presidente da Câmara disse que  o plano  estava a ser  

elaborado com base no modelo apresentado pela ANMP- Associação Nacional de Municípios 

Portugueses,  contanto apresentá-lo o mais  brevemente possível. 

 

Outro assunto colocado foi a questão dos ofícios enviados à Câmara Municipal pelas Juntas de 

Freguesia que não chegam  ao  conhecimento do executivo para serem  apreciados  ou que não são 

objecto de resposta em tempo útil, propondo que  fosse elaborado um ofício tipo em que fosse  

comunicada  a recepção e o ponto da situação do assunto a resolver. Em resposta o Presidente da 
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Câmara disse que muitos dos ofícios  não tinham resposta,  outros  tinham  de ser objecto de 

deliberação da Câmara, precedida de informação e outros ainda eram objecto de resposta rápida, por 

não carecerem de qualquer deliberação ou informação dos serviços. Neste sentido iria agilizar o  

procedimento, através  do Gabinete de Relações Públicas.----------------------------------------------------- 

 

�     O Vereador  Joaquim Ricardo tomou a palavra para perguntar qual o ponto da situação 

relativamente aos pagamentos da autarquia, tendo, em resposta, o Presidente da Câmara dito que  

enquanto não  fosse, transferido do Estado os duodécimos nada poderia fazer. Assim logo que fosse 

aprovado o O.G.E. e que  as verbas do QREN – Quadro de Referencia  Estratégica Nacional, relativas 

às candidaturas aprovadas  fossem transferidas, a situação da Câmara ficaria bem mais desafogada. -- 

�

ORDEM DO DIA 
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
DIVERSOS 

 
� Carta da Associação Centro de Dia e Lar do Rendo a solicitar a cedência de uma sala da Escola 

Básica do 1º Ciclo de Rendo, de forma a criarem um Centro de Convívio para Idosos. Deliberado, 

por unanimidade, deferir o pedido, devendo ser celebrado Contrato de Comodato, implicando este 

a obrigação de executar obras de conservação e de manutenção. -------------------------------------------- 

 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo a celebrar com a Associação Cultural e 

Desportiva do Soito, com o objectivo de “organizar o 8º Torneio de Futsal Inter-Freguesias do 

Concelho”, devendo o mesmo ser assinado pelo Presidente da Câmara. Foi ainda deliberado, por 

unanimidade, autorizar a transferência de capital no valor de 20.000,00€. ------------------------------- 

 

SUBSÍDIOS 

 

� Carta de Ricardo Teixeira a solicitar apoio financeiro para participação nas provas de BTT, 
Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 500,00€, consubstanciado na 
aquisição de equipamentos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIVISÃO FINANCEIRA 
� Informação do Sector de Gestão Financeira a solicitar autorização para abertura de uma conta  
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bancária destinada exclusivamente à realização de todos os movimentos financeiros relativos à 

comparticipação do projecto de “Ligação da A23 à Fronteira (passando por Sabugal e Soito)”, 

nos termos da al. j) do art. 9º da Portaria 1037/2009 de 11 de Setembro. Deliberado, por 

unanimidade, autorizar a abertura de conta, devendo esta ser aberta na Caixa Geral de Depósitos. --- 

 

JUNTAS DE FREGUESIA 

 
� Ofício da Junta de Freguesia de Rendo a solicitar a rescisão de Contrato de Comodato aprovado 

em reunião de 03/10/2008, relativamente à sala de aulas do Edifício da Escola básica do 1º Ciclo de 

Rendo, que estava cedida para apoio domiciliário à população. Deliberado, por unanimidade, deferir 

o pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OBRAS PÚBLICAS 
DIVERSOS 
 

� Deliberado, por unanimidade, autorizar a alteração da área da parcela n.º 160 constante no mapa de 

expropriações da obra: “VIA ESTRUTURANTE DA RAIA”, (aprovado em reunião de Câmara de 10/07/09), de 

642,60m² para 796,50m², e autorizar a inserção do nome de Maria Estrela Carreta, proprietária 

da referida parcela. Foi ainda deliberado, por unanimidade, autorizar a inclusão da parcela 204-A, 

propriedade de Alípio Augusto Martins, e com a área de 634,00m². ---------------------------------------- 

 

� Informação do Sector de Notariado a solicitar a anulação de um cheque emitido em nome de José 

Alexandre Ramos, proprietário da parcela n.º 1, do mapa de expropriações da obra: “VIA 

ESTRUTURANTE DA RAIA”, (aprovado em reunião de Câmara de 10/07/09), pelo valor de 818,50€ (654,8 m² x 

1,25€), por se tratar de um terreno de vinha, e não de sequeiro. Deliberado, por unanimidade, deferir o 

pedido de anulação do cheque. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar o Custo Médio dos Ramais de Água e Saneamento, da 

seguinte forma: 

� Ramal de Água: 90,00€; 

� Ramal de Saneamento: 96,00€. -------------------------------------------------------------------------- 

 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar o mapa relativo a benfeitorias contabilizadas em parcelas 

expropriadas, no âmbito da obra: “Via Estruturante da Raia – 1ª Fase”, que se transcreve: ----------- 
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Proprietário Naturalidade Residência Valor das 
Benfeitorias (€) 

Alberto Gonçalves Diogo   Torre - Sabugal 450,00€ 
Alípio Augusto Martins Rendo   150,00 € 
Ana Antunes Janela Cardeal - Rendo   150,00 € 
Ana de Jesus André Esteves Torre - Sabugal   450,00 € 
Clemência Antunes   Cardeal - Rendo 150,00 € 
Herd. José Manuel Neto     150,00 € 
Herd. Mária do Céu Almeida            1.050,00 € 
Ismael Pereira   Cardeal - Rendo 450,00 € 
Izequiel Lourenço Ozendo - Quadrazais   300,00 € 
João Amaral   Torre - Sabugal 450,00 € 
João Amaral Janela   Cardeal - Rendo 150,00 € 
João Augusto Salgueira Ferrão (Herd. 
Joaquim Ferrão)     150,00 € 
Joaquim Ramos Cardeal - Rendo   150,00 € 
José Carlos Soares Nabais Sabugal Sabugal 450,00 € 
José Joaquim Fernandes Cardeal - Rendo   300,00 € 
José Martins Paleco Ozendo - Quadrazais   450,00 € 
José Martins Tomé Torre - Sabugal   450,00 € 
Júlio Fernandes Torre - Sabugal   300,00 € 
Júlio Martins do Brás Ozendo - Quadrazais   600,00 € 
Lucinda Janela Cardeal - Rendo   600,00 € 
Luís Alves   Cardeal - Rendo 150,00 € 
Luís Carlos Salgueira Pereirinha   Rendo 900,00 € 
Luís Pereirinha Cardeal - Rendo   300,00 € 
Manuel Casilhas   Torre - Sabugal 150,00 € 
Manuel Pereira Ramos Torre - Sabugal   150,00 € 
Manuel Tomé Torre - Sabugal   150,00 € 
Manuel Tomé Diogo   Torre - Sabugal 450,00 € 
Maria Martins Cavaca Pouca Farinha - Rendo   300,00 € 
Mário Martins Cavaca Pouca Farinha - Rendo   300,00 € 
Olívia rebelo   Ozendo - Quadrazais 150,00 € 

Vergílio Afonso Carriço Ozendo - Quadrazais   150,00 € 
 

----Sendo doze horas e quinze minutos e não havendo mais assuntos a tratar foi declarada encerrada a 
reunião cuja acta foi aprovada em minuta para resolução imediata das deliberações tomadas, que por 
mim ____________________, Assistente Técnica foi lavrada e vai ser assinada, conforme disposto 
no n.º 3 do art. 92° da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro. ----------------------------------------------------- 

 
 

                O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
                  -António dos Santos Robalo -       

 


