
 

                           
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 11/ 2010 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA   17 DE MARÇO DE 2010 

 

 

PRESIDENTE: 

 

António dos Santos Robalo 

 

VEREADORES: 

 

Luís Manuel Nunes Sanches 

Maria Delfina Gonçalves  Marques Leal  

Joaquim Fernando Ricardo 

Sandra Isabel Santos Fortuna 

Ernesto Cunha 

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 16 DE MARÇO DE 2010 ----->    Op. Orçamental:           140.965,86 €    

                   Op. Não Orçamental:  3.401.368,21€ 
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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: 

 

• Pedir, se possível, que fossem retirados os ecopontos que se encontravam junto ao Café 

Tequila, por prejudicarem  a visibilidade de quem pretende entrar na Rua do Emigrante, para  

uma rua secundária, tendo o Presidente  da Câmara dito que iria verificar essa  

possibilidade. 

 
• Dizer que  o muro de suporte   localizado  do lado direito da Rua de Acesso ao Museu de 

quem vem do Restaurante Sol Rio,  estava  a necessitar  de ser reparado bem como  de ser 

ajardinado o espaço  que se encontra no seguimento do jardim da “barreira” ( junto Museu 

Municipal), pois encontrava-se cheio de silvas e de lixo, por forma  a melhorar o aspecto 

daquela entrada na cidade.  

  
• Perguntar qual o ponto da situação relativo à E.N. Sabugal - Vilar Formoso, depois da 

reunião  havida com o Presidente das Estradas de Portugal. 

 

� O Presidente da Câmara  tomou a palavra para  dizer que, no passado dia 15/03/2010  tinha tido 

uma  reunião no Instituto de Turismo  relacionada com a candidatura do Parque de Campismo e de 

tarde  tinha tido uma reunião com  o Presidente das Estradas de Portugal. Assim,  relativamente às 

estradas do concelho havia dois momentos. Um  relacionado  com a rede  de estradas do concelho  

que necessitam de  reparação urgente e outro  com o  planeamento a médio prazo. Relativamente à 

Estrada de Caria esta era, efectivamente, da responsabilidade da Câmara Municipal de Belmonte.  

Tinha sido  também abordada a questão da  reparação da   Travessia de Vila Boa, que  urgia 

resolver. Relativamente à estrada da Guarda foi dito que  iria entrar-se  em projecto de rectificação e  

num âmbito mais  regional da ligação à A23. 

 

Relativamente à questão do lixo  disse que depois de ter sido  lançado o  projecto “Sabugal 

Concelho Limpo”  tinha o  Governo lançado o Programa “Limpar Portugal”. Que não tinha 

qualquer problema  em a Câmara aderir aos eventos associados mas,  gostaria que o Sabugal fosse 
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para além do dia 20/03/2010, data em que  a visibilidade de tal programa culmina quer a nível da 

comunicação social quer a nível de imagem e,  nesse sentido,  os serviços já estavam a trabalhar   

identificando, juntamente com as Juntas de Freguesia, os locais críticos de acumulação de lixo por 

forma a ser removido, estando ainda a consertar  estratégias  com a Resistrela e o CIRVA nesse 

sentido, colocando ecopontos e  tratamento de resíduos, respectivamente. -------------------------------- 

 

�   A Vereadora Sandra Fortuna tomou a palavra para: 

 
• Dizer que tinha desaparecido  os outdoors  informativos  existentes na estrada  de entrada no 

Concelho de quem vem de sul ( Caria). O Presidente da Câmara informou que essa 

sinalização tinha sido  retirada por sua ordem, pois tinham sido detectadas algumas 

incorrecções, e que seriam colocadas novas placas. 

 

• Pedir que os documentos constantes da Ordem de Trabalhos das reuniões fossem enviados 

com esta via e-mail, tendo o Presidente da Câmara dito que não havia qualquer 

inconveniente  em adoptar este  procedimento em vez da consulta  dos mesmos. 

 
�  A Vice-Presidente tomou a palavra para falar nas “ Comemorações dos 100 Anos da República”  

e nos diversos eventos  a elas associados, tendo dito que era necessária a nomeação de uma 

Comissão de Acompanhamento. Assim, discutido o assunto foi deliberado, por unanimidade que a 

Comissão fosse constituída por: Presidente da Câmara, Presidente da Assembleia Municipal; 

Presidente do Conselho Directivo da Escola Secundária do Sabugal; Presidente do Agrupamento de 

Escolas EB23 e Prof. Adérito Tavares. ------------------------------------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

 
� Deliberado, por maioria, aprovar a acta da reunião ordinária de: 24/02/2010, com a abstenção do 

Vereador Joaquim Ricardo, por não ter estado presente; 03/03/2010, com a abstenção  do Vereador 

Francisco António Vaz, por  não ter estado presente e, por unanimidade a acta de 10/03/2010.--------- 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

DIVERSOS 

 
� Carta de Carlos Nolasco a solicitar apoio financeiro para a edição do livro: “Aldeias Históricas de  

Portugal”, mediante aquisição de 100 exemplares, no valor de 4.000,00€. Deliberado, por 

unanimidade, adquirir um número reduzido de exemplares. ------------------------------------------------ 
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� Carta de João Manuel Aristides Duarte a solicitar apoio financeiro para a edição do livro: 

“Memórias do Rock Português – 2º Volume”. Deliberado, por unanimidade, comunicar ao 

requerente que deverá aguardar a conclusão da elaboração do regulamento que irá definir as regras 

deste tipo de apoios. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo a celebrar com a Associação de Jogos 

Tradicionais da Guarda, com o objectivo de “realização de Jogos Tradicionais no Concelho do 

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

unanimidade, autorizar a transferência de capital no valor de 1.500,00€. --------------------------------- 

 

SUBSÍDIOS 

 

� Carta da Comissão de Nossa Senhora da Graça 2010-2011 a solicitar apoio financeiro para a 
realização da tradicional festa, que irá decorrer no dia 12/04/2010 (Segunda – Feira de Pascoela). 
Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 500,00€, consubstanciado na 
aquisição de bens. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIVISÃO FINANCEIRA 
TOMADAS DE CONHECIMENTO 

 

� A Câmara tomou conhecimento da Reconciliação Bancária referente ao mês de Fevereiro de 

2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
DIVERSOS 
 
� Deliberado, por unanimidade, aprovar a 2ª Alteração ao Orçamento para 2010 e 2ª às Grandes 

Opções do Plano 2010/2013. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OBRAS PÚBLICAS 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
 

Deliberado, por maioria, com, aprovar o convite, o caderno de encargos e o orçamento, para execução 

da obra de “Via Estruturante da Raia – Caminhos Paralelos e Obras de Arte” cujo preço base é de 

321.649,68€, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor e o prazo de execução de 2 meses. O procedimento 

a adoptar, com vista à celebração de contrato administrativo, deverá ser o ajuste directo ao consórcio 
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adjudicatário da obra: “Via Estruturante da Raia – 1ª Fase” (por forma a evitar a diluição da sua 

responsabilidade nos trabalhos desta empreitada, da – Código da Contratação Pública), conforme 

disposto nº 1 do artº 113º e 114º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo D.L. nº 18/2008 de 29 

de Janeiro., conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art. 24º do mesmo diploma legal. Na votação 

registram-se as abstenções dos Vereadores Joaquim Ricardo que fez a declaração de voto que se 

transcreve: “A via estruturante da raia no que diz respeito ao traçado que se inicia no cruzamento da estrada 

nacional com a estrada municipal do Cardeal está em avançado estado de construção. O orçamento inicial de 1 

817 338,43 € está largamente ultrapassado apontando, nesta data e contando já com o valor dos trabalhos a 

mais que estão a ser objecto de deliberação, para um custo total de aproximadamente 2 800 000,00 € (dois 

milhões e oitocentos mil euros), ou seja, tem trabalhos a mais contratualizados de cerca de um milhão de euros. 

 

Acresce ainda que, o traçado actual não contempla cerca de mil e quinhentos metros para ficar ligado à Vila do 

Soito (desde a ligação da estrada municipal Ozendo-Soito, onde liga com a via estruturante) donde resulta um 

projecto para além de extremamente caro, inacabado.  

 

Pelo exposto quero expressar o meu desacordo quanto a forma como tem sido executada esta obra, tanto no que 

diz respeito ao traçado como quanto à derrapagem orçamental. Porém, entendo que, mesmo não sendo este 

executivo responsável pela gestão e traçado da obra não pode deixar de respeitar os compromissos assumidos 

pelo anterior. Assim e não obstante os motivos apontados, voto a favor, desde que se faça o estudo e posterior 

projecto para a construção dos referidos cerca de mil e quinhentos metros, Luís Sanches, Francisco Vaz e 

Sandra Fortuna, que fizeram a seguinte declaração de voto: “A Via Estruturante da Raia”, apresentava na 

fase inicial um orçamento de 1817338,43€, no entanto com os trabalhos a mais no valor de aproximadamente um 

milhão de euros a obra apresenta um custo total de 2800 000,00€. 

 

Verifica-se que esta obra foi uma obra lançada no anterior executivo camarário que não obedeceu às mais 

elementares regras de lançamento de obras públicas. Isto é tendo em conta o custo da obra e o benefício para as 

populações. Esta é uma obra feita no meio do nada sem princípio nem fim. É uma obra que não vai beneficiar 

nem as gentes do Soito nem as do Sabugal.  

 

De referir, que este projecto está inacabado e o seu valor ultrapassa em muito o valor inicial da obra. 

 

Todas as obras devem ser analisadas com extremo rigor, para que, estes erros não se repitam no futuro.  

 

Nós não queremos nem podemos estar de acordo com obras feitas (lançadas) desta maneira, mas também não 

queremos prejudicar o município inviabilizando o final de uma obra que se encontra em estado adiantado de 

execução. 
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Por estes motivos e não nos responsabilizando pelo passado, o nosso voto de abstenção, esperando que não 

venham a reunião de executivo outras alterações para esta obra. Os vereadores eleitos pelo PS” e os votos a 

favor de: Presidente da Câmara, Vice – Presidente e Vereador Ernesto. ---------------------------------------- 

 

TAXIS 

 

� A Câmara tomou conhecimento da transmissão da Licença de Táxi n.º 24/2003 da Empresa 

António Gonçalves Lages, o veículo com a matrícula 33-77-FS, para a Sociedade António João 

Gomes, Unipessoal, proprietária do veículo com a matrícula 00-94-NN, nos termos do disposto no 

n.º 4 do art. 12º de Dec. – lei n.º 251/98 de 11 de Agosto, alterado e republicado pelo Dec. Lei n.º 

41/03 de 11 de Março. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EDP 

 

� Deliberado, por unanimidade, autorizar os seguintes pagamentos à EDP, conforme orçamentos 

apresentados: 

� 323,01€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, relativo à Ampliação de Rede BT/IP na 

Zona Poente de N. Sr.ª de Fátima, Freguesia de Vale de Espinho. --------------------------------- 

� 287,12€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, relativo à Ampliação de Rede BT/IP na 

Travessa do Outeirinho, Freguesia de Vale de Espinho. --------------------------------------------- 

� 323,01€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, relativo à Ampliação de Rede BT/IP na 

Rua da Grandinha, Freguesia de Vale de Espinho. --------------------------------------------------- 

 
----Sendo dezasseis 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 -       


