
                             

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  N. º 25/2009 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA  04 DE NOVEMBRO DE 2009 

 

 

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: 

 

Catorze  Horas                                                                                                                                                                                      

 

 

LOCAL: Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho 

 

 

SALDO DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2009 ----->     Op. Orçamental:          1.199.090,07€    

                             Op. Não Orçamental:      667.388,15€ 
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� Às  catorze horas  o Presidente da Câmara, declarou aberta a reunião. ----------------------------------- 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

� Em conformidade com o disposto no nº 3 do art. 60º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro com a 

alteração introduzida pela Lei nº 5/2001 de 11 de Janeiro o Presidente da Câmara verificou a 

identidade e legitimidade do eleito António Bernardo Gomes Dionísio candidato eleito pelo Partido 

Socialista para vereador da Câmara, em virtude de não ter sido empossado no cargo, no passado dia 

30/10/09 (data da instalação da Câmara Municipal) por motivo devidamente justificado. Tendo 

prestado o juramento legal, foi declarado investido nas suas funções. ------------------------------------- 

 
� De seguida o Presidente da Câmara tomou a palavra para dizer que  antes de se passar aos assuntos 

constante da ordem de trabalhos era necessário decidir sobre várias  aspectos atinentes às  reuniões 
ordinárias. Assim depois de breve  troca de impressões foi deliberado, por unanimidade que   as 
reuniões dos executivo seriam realizadas: semanalmente,  às  sextas-feiras, com início  às 10 horas e 
que a 1ª reunião de cada mês, seria pública.------------------------------------------------------------------- 

 
Tomando a palavra o Vereador António Dionísio propôs que se equacionasse  a possibilidade das  
reuniões poderem vir a ser descentralizadas, podendo vir a realizar-se  nas diferentes freguesias do 
concelho, por forma a poder haver mais interacção com as respectivas populações.  Em resposta o  
Presidente da Câmara disse que   esta situação já tinha acontecido  e que   seria  assunto a   tratar  
em próxima reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

� O Vereador   Joaquim Ricardo tomou a palavra  para a solicitar que  lhe fossem disponibilizados os 

seguintes documentos: 

 

• Organigrama  dos serviços com a identificação  de cada responsável e respectivo número de telefone; 

• Relação de funcionários ordenada  por: nome, residência, data de admissão, função e vínculo; 

• Quadro de pessoal aprovado 

        

Solicitou  ainda,  com fundamento no disposto no nº 5  do artº 73º  da Lei nº169/99 de 18 de 

Setembro,  a disponibilização de  espaço físico equipado com fotocopiador, se possível, fax e 

telefone  para o exercício das suas funções.  O  mesmo pedido foi formulado pelo Vereador António 

Dionísio, para o seu grupo de trabalho.-------------------------------------------------------------------------- 

 

� O Vereador Luís Sanches   tomou a palavra  para perguntar  qual o ponto da situação relativamente 
à  aprovação  da  Tabela  de  Taxas  para  o próximo ano, tendo o Presidente da Câmara 
respondido que seria assunto a tratar em próxima reunião.---------------------------------------------------- 
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ORDEM DO DIA 
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
 
TOMADA DE CONHECIMENTO 
 
� Do e-mail da ACDRENDO, a convidar o executivo a participar no dia 08/11/09 no II Passeio 

Micológico em Rendo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DIVERSOS 
 

� Informação da Divisão de Obras Municipais,  relativa à  reclamação  apresentada por Maria da 

Conceição Reis Valente sobre  a “Ocupação de Terreno - Captação de Água de Bismula. 

Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido,  face ao lapso de tempo já decorrido.---------------- 

 

� Oficio da Escola Secundária com 3º CEB de Sabugal, a solicitar a apreciação e aprovação  do 

Protocolo Pré - Profissionalizante (Mecânica), referente ao aluno Cristiano Filipe Nabais. 

Deliberado por unanimidade, aprovar o protocolo e autorizar a sua outorga pelo Presidente da 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Oficio do Ministério da Educação, relativo ao Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo – Ano Lectivo 2008/2009. Deliberado por unanimidade, 

aprovar as adendas aos contratos  programa, relativas ao ano lectivo de 2008/2009 e autorizar a sua 

outorga pelo Presidente da Câmara.----------------------------------------------------------------------------- 

 

� Face à  reclamação  apresentada por  Elsa Cristina Vilar Martins,  sobre uma fuga de água, a 

Câmara, deliberou por unanimidade, autorizar a dedução do valor  correspondente a  28m3, 

conforme a informação  prestada pelo  técnico  responsável.------------------------------------------------- 

 
SECTOR DE ACÇÃO SOCIAL 

 

� Face à informação nº 99/09 prestada pela  responsável do sector sobre  um pedido de  reposição do 
valor pago por dívida de água  formulado por António Emídio Pinto, foi deliberado, por 
unanimidade autorizar a devolução  do valor correspondente  aos juros de mora e custas do 
processo, no montante de 86,50€.--------------------------------------------------------------------------------- 
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DIVISÃO FINANCEIRA 
 

� A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a 11ª Alteração ao Orçamento e 9º Alteração às 

Grandes Opções do Plano da Câmara do Sabugal  para 2009.------------------------------------------------ 

 

DIVERSOS 
 
� A Câmara  de conformidade com a informação prestada pelo Serviço de Expediente Geral e 

Arquivo, deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição  do fundo de maneio da Chefe de 

Secção Nélia Lopes Vasco,  no  montante de  650,00€.------------------------------------------------------- 

 

� A Câmara,   de conformidade com a proposta  feita pelo seu Presidente, deliberou, por 

unanimidade, autorizar a constituição  do fundo de maneio,  no  montante de 1.200,00€.-------------- 

 

� A Câmara  de conformidade com a informação prestada pela  Divisão de Obras Municipais, 

deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição  do fundo de maneio do Chefe de  Divisão 

Afonso Pina Tavares, no  montante de 700,00€.-------------------------------------------------------------- 

 

� Informação do Serviço de Tesouraria, a  solicitar  que  sejam alterados  os nomes  dos titulares das 

contas da Câmara que poderão assinar cheques e autorizar  as  transferências bancárias. Deliberado 

por unanimidade  autorizar que os titulares das contas passem a ser:  

 

� 1º Titular –  Presidente da Câmara -  António dos Santos Robalo; 

� 2º Titular – Vice Presidente da Câmara – Maria Delfina Gonçalves Marques Leal; 

� 3º Titular – Margarida Maria Cunha Santos Abrantes – Coordenador Técnico; 

� 4º Titular – Maria Laureta Vicente Gonçalves – Assistente  Técnica; 

 

 

 

 Todas as contas bancárias da Câmara Municipal de Sabugal são movimentadas pelo 1º ou 2 titular 

com o 3º ou 4º titular e com selo branco. ------------------------------------------------------------------------ 

 

OBRAS PÚBLICAS 
ADJUDICAÇÃO 
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� Deliberado, por maioria,  concordar com a informação de adjudicação  relativa à  obra: "Via 

Estruturante da Raia – Obras de Arte, Drenagem e Vedações”  e adjudicar  a obra ao consórcio  

Maquisusi – Sociedade de Construções e Transportes, Lda/ Sociedade Maia & Maia, Lda., pelo valor 

de 320.650,00 € acrescido do IVA à taxa legal em vigor.  
Na votação  registaram -se  os votos a favor (4): do Presidente da Câmara, do Vice-Presidente e dos 

Vereadores:  Ernesto Cunha e Luís Sanches e  as abstenções (3) Vereadores António Dionísio, 

Joaquim Ricardo e  Sandra Fortuna,  por  desconhecerem  o assunto, uma vez que transitou do 

anterior executivo. Foi ainda aprovada a minuta do contrato conforme disposto no  artº 116º do Dec. 

Lei nº 59/99 de 2 de Março. Dado tratar-se de uma adjudicação efectuada nos 60 dias anteriores ao 

fim do ano económico   obedece ao disposto no nº 3 do art.º 22º do Dec. Lei nº 197/99 de 8/6 

aplicado às empreitadas por força do disposto no  art.º 4,  verificam-se  cumulativamente as 

seguintes condições: Constituir a fim da adjudicação uma despesa certa e indispensável; Os encargos 

contraídos não excedem a importância de dois duodécimos da verba consignada da despesa da 

mesma natureza no orçamento de  2009; que no projecto  de orçamento para 2010  está inscrita a 

verba para suportar esta despesa.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIVERSOS 

 

� Deliberado, por unanimidade, autorizar a expropriação de mais 171 m2  do terreno, identificado no 
mapa de expropriações com o nº 103 pertencente a  Luís Diogo e destinado à execução da obra de 
“VIA ESTRUTURANTE DA RAIA”, pelo valor de 213.75€ ( 1.25€ x171m2).---------------------------------- 

 

EDP 
 
� Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento dos seguintes orçamentos de ampliação da 

rede eléctrica: 
 

- Badamalos – R da Cruzinha, no valor de 279,95€ 

- Malcata – Variante da Ligação da R. da Escola à Sr. Dos Caminhos – Ponte, no valor de 3.589,05€; 

- Aldeia do Bispo – Travessa das Eiras, no valor de 236,88€ 

- Aldeia do Bispo – Estrada de Navasfrias – R. das Eiras, no valor de 1.938,09€. 

- Aldeia do Bispo – Moinhos – Rua do Ribeirinho, no valor de 1.938,09€. 
 

      sendo que a estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------- 

 
----Sendo dezoito horas 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    
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______________,  Técnica Superior  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- 

                           

 
 


