
 

                           

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 23/ 2010 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA  9 DE JUNHO DE 2010 

 

 

PRESIDENTE: 

 

António dos Santos Robalo 

 

VEREADORES: 

 

António Bernardo Morgado Gomes Dionísio 

Maria Delfina Gonçalves  Marques Leal 

Joaquim Fernando Ricardo 

Luís Manuel Nunes Sanches 

Ernesto Cunha 

Sandra Isabel Santos Fortuna 

 

FALTARAM POR MOTIVO JUSTIFICADO: 

 

 

HORA DE ABERTURA: 

 

Dez horas 

 

 

LOCAL:  Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho 

 

 

SALDO DO DIA 08 DE JUNHO DE 2010 ----->    Op. Orçamental:             171.395,74 €    

                   Op. Não Orçamental:     740.851,70 € 
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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 

 

� Iniciados os trabalhos o Presidente da Câmara tomou a palavra para: 

 

• Dizer que o Projecto de Regulamento bem como a respectiva Tabela de Taxas, 

Licenças e Prestação do Serviços do Município, tinham ido para publicação, com vista à 

sua discussão pública, por um período de 10 dias úteis, tendo entregue a cada um dos 

elementos do executivo um exemplar  dos documentos referidos; 

 

• Entregar ao executivo uma cópia do Programa de Concurso e Caderno de Encargos relativo  

à Concessão e Exploração Comercial e Turística do Parque Termal do Cró, para 

análise, por forma a poder ser discutido na próxima reunião; 

 
• Dizer que, no dia 08/06/2010  tinha tido uma reunião com o Governador Civil da Guarda e 

com a Directora Regional de Educação, sobre a Rede Escolar do Concelho, tendo  

transmitido os  fundamentos  de ainda não estarem  os Centros Escolares construídos; a 

posição tomada pelo executivo ao longo destes últimos anos, de não encerrar escolas com 

menos de 10 alunos; o investimento feito ao longo dos anos nas diversas escolas do 

concelho, bem como o encargo financeiro tido com a rede de transportes escolares, tendo-

lhe sido  respondido que havia um Despacho do Conselho de Ministros sobre o 

Encerramento de Escolas,  com menos de 21 alunos, o que significava que no Concelho 

apenas iriam funcionar as escolas de: Aldeia de Santo António, Sabugal e Soito, se não vier 

a haver regime de excepção.---------------------------------------------------------------------------- 

 
• Dizer que,  na parte da tarde, pelas 15.30 horas,  se  realizaria a reunião do Conselho 

Municipal de Educação,  onde   transmitiria a posição tomada pelo executivo sobre este 

assunto.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� De seguida  tomou a palavra o  Vereador Joaquim Ricardo  para:  
 

• Propor que, aquando da abertura da época em que será permitida a instalação de   

esplanadas, o encerramento da Rua 5 de Outubro, no Sabugal  pudesse ser  a partir das 

17 horas; 
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• Dizer que as duas Rotundas do Sabugal  estavam muito “despidas”  devendo pensar-se na 

colocação de  algum motivo identificativo da Região, tendo o Presidente da Câmara 

concordado com o reparo indo estudar o assunto; 

 

• Que tendo analisado o nome das ruas do Sabugal tinha verificado que não havia nenhuma 

com o nome de Virgílio Monteiro, fundador da  Empresa Viúva Monteiro & Irmão, Ldª e 

entendia que  lhe deveria ser atribuída uma rua com o seu nome  em virtude de ter sido uma 

pessoa que tinha dinamizado o Concelho, pelo menos na sua vertente económica, como 

entidade  empregadora de muitas pessoas do concelho, tendo em resposta o Presidente  da 

Câmara dito que  deveria  fazer-se  chegar o pedido, devidamente  fundamentado à 

Comissão de Toponímia, para estudo; 
 

• Dizer que  as Portas em Vidro colocadas na entrada  principal do  Mercado Municipal, 

deveriam ser automáticas, pois  uma pessoa  “carregada” com os  sacos  das  compras, 

tinha que os pousar para poder abrir a porta o que se tornava manifestamente incómodo. 

Em resposta o Presidente da Câmara disse que iria ver o assunto associando-o com a 

valorização deste espaço cujo estudo está a decorrer, conforme tinha sido dito na reunião 

de 02/06/2010.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

� De seguida  tomou a palavra o  Vereador Luís Sanches   para:  

 

• Dizer que,  relativamente à Rede  Escolar do Concelho,  mantinha a opinião de que  apenas 

deveriam encerrar  as escolas que tivessem menos de 10 alunos, conforme deliberação  

tomada  em reunião de  09/02/2007, e que a Câmara deveria utilizar todas as armas ao seu 

dispor para manter as escolas a funcionar enquanto os Centros Educativos  não estivessem 

construídos e a funcionar. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Pedir lhe fosse facultado o valor total das expropriações e indemnizações da obra de 

“Ligação à A23 – Via Estruturante da Raia. ---------------------------------------------------------- 
 

� Tomando a palavra a Vereadora Sandra Fortuna  perguntou qual o documento entregue na reunião 

havida no Governo Civil no dia 08/06, sobre o não  encerramento de escolas no Concelho, tendo o 

Presidente da Câmara respondido que  tinha transmitido a posição do executivo verbalmente.------ 

 

� De seguida  tomou a palavra a   Vice-Presidente para:  

 

• Fazer o ponto da situação relativamente ao evento Encontro de 2 CV e  Derivados – 

Guarda-Sabugal,  cuja  passagem pelo Sabugal tinha ocorrido no passado dia 05/06/2010. 

Assim disse que  os participantes  tinham  visitado o Concelho, tinham ficado muito 

agradados e com vontade de voltar, especialmente  por altura dos “ Roteiros 
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Gastronómicos”. Acrescentou ainda que  este tipo de eventos, era  também uma forma de 

promoção do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 
 

� Deliberado, por unanimidade,  aprovar  as actas das reuniões ordinárias de 19/05/2010 e 

26/05/2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO URBANÍSTICO  

D.E.P.U. 

OBRAS PARTICULARES 

TOMADAS DE CONHECIMENTO 
 

� A Câmara tomou conhecimento:  

 

Dos despachos exarados pelo Presidente da Câmara no uso da competência a que refere o nº 1 do art. 

65°da Lei n.º 169/99 de 18/9, relativo a: Obras Particulares, no período de 28/05/10 a 09/06/10. -------- 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
 
DIVERSOS 
 

� Deliberado, por unanimidade, autorizar o Prolongamento de Horário de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais do Concelho, no período de 18/06/2010 a 31/08/2010, conforme mapa 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

TIPOS DE ESTABELECIMENTO 

 

HORÁRIO 

Restaurantes, snack-bars, self-services, cafés, cafetarias, cervejarias, casa 

de chá, bares, geladarias, pizzerias, marisqueiras, pastelarias, confeitarias, 

casas de pasto e outros estabelecimentos análogos. 

Até às 04 horas 

Clubes, casas de fado, cabarets, boites, dancings e outros classificados 

como casas ou salas de dança e estabelecimentos análogos. 
Até às 06 horas 

Supermercados e mercearias Até às 22 horas incluindo sábados 
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JUNTAS DE FREGUESIA 
 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS 

 

� Deliberado, por unanimidade, transferir para: 

 

� Junta de Freguesia de Rebolosa, a quantia de 1.365,00€ da verba de capital e/ou até ao seu 

limite, para “Aquisição de Máquina de Pressão para Lavagem de Lavadouro Público e 

Bebedouros; Aquisição de Três Bancos em Granito Colocados no Largo da Junta de 

Freguesia; Rebentamento de Rochedo para Alargamento do Caminho do Cabeço 

Queimado; Colocação de Manilhas para reparação do Caminho do Vale da Tapada Ade e 

Vale da Vila”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Junta de Freguesia de Rebolosa, a quantia de 150,00€ da verba de capital e/ou até ao seu 

limite, para “Colocação de Manilhas na Estrada Rebolosa – Aldeia da Ponte”. -------------- 

 

� Junta de Freguesia de Moita, a quantia de 3.500,00€ da verba de capital e/ou até ao seu 

limite, para “Aquisição de Equipamentos de Limpeza Florestal ”. ------------------------------- 

 

� Junta de Freguesia de Vila Boa, a quantia de 4.560€ da verba de capital e/ou até ao seu 

limite, para “Trabalhos executados no Cemitério e na Quelha da Fonte Ortiga”. ------------ 

 
TRABALHOS A MAIS 

 

� Ofício da Junta de Freguesia da Cerdeira sobre a necessidade de execução de Trabalhos a Mais 

na habitação de Ricardo Lourenço Maia, portador de deficiência, sendo que os trabalhos de 

alteração foram executados no âmbito de Protocolo celebrado com a Junta de Freguesia e aprovado 

em reunião de 22/08/2008. Deliberado, por unanimidade, autorizar a execução destes trabalhos, 

como trabalhos a mais da obra, pelo montante de 2.857,15€ acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIVERSOS 

 
� Ofício da Junta de Freguesia de Águas Belas a solicitar a colocação de água e electricidade na 

habitação de Ilídio Simão Lourenço, residente na Rua do Rossio, n.º 5, Freguesia de Águas Belas, 

em virtude do seu estado de pobreza extrema. Deliberado, por unanimidade, autorizar a aquisição 

de material, no valor de 488,80€, com IVA incluído à taxa legal em vigor, de forma a colmatar as 

deficiências existentes na habitação. ---------------------------------------------------------------------------- 
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OBRAS PÚBLICAS 
 

TOMADAS DE CONHECIMENTO 
 
� A Câmara tomou conhecimento do ofício enviado pela Junta de Freguesia do Sabugal sobre 

diversas queixas apresentadas pelos proprietários de prédios localizados no Sítio do Pradinho ou 

Tapada Ferreira. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

SUBSTITUIÇÃO DO REFORÇO DE GARANTIA 

 
� Deliberado, por unanimidade autorizar a substituição do reforço de garantia, por garantia bancária à 

firma Somague – Engenharia, SA, referente à obra: “ Reparação Geral da Cobertura no 

Complexo de Pavilhão e Piscinas Municipais ” no montante de 1.897,50€, acrescido de juros se a 

eles houver direito, com fundamento na informação prestada pelo respectivo serviço. ------------------ 

 

� Deliberado, por unanimidade autorizar a substituição do reforço de garantia, por garantia bancária à 

firma Somague – Engenharia, SA, referente à obra: “ Concepção/Construção do Balneário 

Termal das Termas do Cró ” no montante de 15.056,93€, acrescido de juros se a eles houver direito, 

com fundamento na informação prestada pelo respectivo serviço, ------------------------------------------ 

 
INDEMNIZAÇÃO 
 

� Deliberado, por unanimidade autorizar o pagamento de uma indemnização no montante de 

8.000,00€ a Domingos Fernandes Alves, pela ocupação de parte de um terreno de vinha, na 

sequência da obra: “Via Estruturante da Raia – 1ª Fase”, com fundamento na informação prestada 

pelo respectivo serviço (Inf. n.º op-vc/027/10). ---------------------------------------------------------------- 

 

Antes de finalizar a reunião o Vereador  Joaquim Ricardo  pediu a palavra para: 

 

• Dizer que, no seu entender,  na Empresa Municipal Sabugal +,  faltava algum dinamismo, 

sendo notório que a mesma não funcionava da melhor forma, sendo necessário proceder a 

diversas alterações. Em resposta o Presidente da Câmara disse que, recentemente  tinha sido 

admitida a Dr.ª Fernanda Cruz,  como secretária do Vereador Ernesto Cunha,  cuja função era 

também a de “auxiliar” na Empresa Sabugal+, tendo acrescentado que o Dr. António Marques 

(Presidente da Junta de Freguesia do Casteleiro), também tinha sido admitido, em virtude de sua 

qualificação na área  da Promoção e Marketing, que poderia  ser uma mais-valia para Empresa.  

 

� Na sequência da resposta dada pelo Presidente da Câmara a  Vereadora  Sandra Fortuna  tomou 

a palavra para:  
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• Pedir ao Presidente da Câmara que,  na sequência da deliberação tomada em 19/05/2010 ( 

autorização para nomeação de mais 2 vereadores a tempo inteiro),  informasse sobre como  tinha ficado  

constituída a equipa de apoio, tendo o Presidente da Câmara respondido que  tinha ficado 

assim constituída: 

Ernesto Cunha – Vereador a Tempo Inteiro 

Norberto Oliveira Manso – Adjunto do Presidente da Câmara 

Fernanda Cruz – Secretária do Vereador  a Tempo Inteiro  - Ernesto Cunha 

 
� Na sequência da resposta dada a Vereador Sandra Fortuna  disse que, enquanto Vogal do 

Conselho de Administração da Empresa Municipal da Sabugal+, só agora estava a ter conhecimento 

das funções para as quais as pessoas tinham sido indicadas, o que não lhe parecia,  de forma 

alguma,  correcto. Em resposta o Presidente da Câmara disse que teria que ser reavaliada a 

situação do Conselho de Administração da Empresa Municipal Sabugal+. ------------------------------ 

 

 

 

----Sendo treze horas e cinco 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 -       


