
                             
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 28/2009 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA  20 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: 

 

Dez  Horas                                                                                                                                                                                      

 

 

LOCAL: Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho 

 

 

 

SALDO DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2009 ----->     Op. Orçamental:              1.549.029,85 €    

                             Op. Não Orçamental:        630.690,82 € 
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� Às  dez  horas  o Presidente da Câmara, declarou aberta a reunião. --------------------------------------- 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

� O Presidente da Câmara  tomou a palavra para  dizer  que a Câmara Municipal do Sabugal estava 

presente na 13ª Edição  INTUR - Feira de Turismo do Interior, em Valladolid (INTUR), de 19 a 22 

de Novembro, tendo  como  objectivo a promoção destas zonas turísticas do interior de Portugal e 

Espanha, sendo considerada uma das mais importantes Feiras de Turismo de Espanha. A 

participação do Sabugal inseria-se no Projecto Gata-Malcata, que em parceria com o Município de 

Penamacor, do lado português, e das Mancomunidades do Alto Águeda e da Sierra de Gata, do lado 

espanhol. Que no Sábado era  dia  dedicado  ao Sabugal,  em que o visitante teria à sua disposição 

uma prova gastronómica, com enchidos da região, queijo de cabra, doces regionais e ainda  outras 

surpresas. A acompanhar estas iguarias poderia  admirar-se  o artesanato executado ao vivo havendo  

ainda um concerto de acordeão.  

Disse ainda que  no próximo  sábado, juntamente com a Vice-Presidente,  iriam estar na Feira e que  

estavam disponíveis bilhetes  para os Vereadores  que também pretendessem visitar a Feira.---------- 

� O Presidente da Câmara   referiu também que tinha tido uma reunião com a Empresa Águas  de 

Zêzere e Côa em que foi feito o ponto da situação  relativamente às  obras de águas e saneamento no 

Concelho. 

� Que  as ETAR,s previstas para o Concelho estariam  todas executadas em 2010, no entanto 

foi deixado em aberto a possibilidade de, em caso de necessidade,  começar por uma ou 

outra mais urgente. 

� Que dos 80.000.000€ de investimento 11.000.000€ seriam para executar no Concelho do 

Sabugal; 

� Alertou a Empresa para a situação de algumas redes como: Aldeia Velha, Foios, Quadrazais, 

Vale de Espinho, Sabugal, entre outras, onde era necessário apontar calendarização para 

renovação das redes. --------------------------------------------------------------------------------------  

� O Vereador António Dionísio questionou o Presidente sobre a questão do Protocolo com as Águas 

do Centro, tendo-lhe sido respondido que aquele protocolo era apenas uma “intenção de adesão” por 

forma a auscultar a posição dos municípios,  com vista a eventual candidatura a fundos 

comunitários. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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� O Vereador Joaquim Ricardo questionou o Presidente da Câmara sobre os seguintes assuntos: 

a) Legitimidade do Conselho de Administração em funções na Empresa Sabugal +, 
já que o seu mandato terminou com a tomada de posse do actual executivo, ao que o 
Presidente da Câmara respondeu com uma proposta que consistia em o actual 
executivo dar luz verde ao Presidente para que este nomeie um Conselho de 
Administração para a Empresa.  

Colocada a proposta à votação, foi a mesma indeferida, por maioria, com 4 votos contra e 3 votos a 
favor. 

b) Disponibilização de um espaço para o vereador desenvolver o seu trabalho, 
conforme ficou deliberado em reunião de 04 de Novembro de 2009. Em resposta o 
Presidente da Câmara disse que também a Assembleia Municipal lhe tinha feito 
um pedido idêntico, mas que a Autarquia não possui esses espaços e que por isso iria 
procurar no mercado de arrendamento. 

c) Legitimidade do representante na Pró - Raia, já que o seu mandato terminou com 
a tomada de posse do actual executivo. O Presidente da Câmara respondeu que não 
faria sentido nomear-se outro representante que não fosse o próprio presidente, já 
que os representantes das restantes autarquias que ali têm assento são os seus 
presidentes que ocupam aquele lugar. Por isso iria ele próprio ocupar o cargo naquela 
instituição.  

Os trabalhos  foram interrompidos com a entrada  da Mesa das Juntas de Freguesia, constituída 
pelos Presidentes das Juntas de Freguesia de Baraçal, Casteleiro, Cerdeira do Côa, Foios e Malcata, 
que pediram audiência. De seguida tomou a palavra  o Presidente da Junta de Freguesia de Foios 
para dizer que  não sendo uma “ Associação” oficial era pelo menos operacional e cujo objectivo 
era o de cooperar com a Câmara, lendo o texto de apresentação que se transcreve: 

“A Mesa das Juntas, do Município de Sabugal, é uma figura semelhante a muitas associações de 
Juntas de Freguesias existentes no país; 

A Mesa Das Juntas é um órgão, sem personalidade jurídica; 

A Mesa das Juntas sempre foi e pretende continuar a ser um órgão interlocutor entre os 

Presidentes das Juntas e os respectivos órgãos autárquicos, nomeadamente o Executivo Camarário 
e a Assembleia Municipal; 

A Mesa é constituída por cinco elementos; 

São eleitos após as eleições autárquicas; 

Os 40 Presidentes são convocados para uma reunião que tem lugar no Salão Nobre do Município; 
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Os elementos da Mesa cessante ocupam lugar na respectiva Mesa e explicam aos novos leitos no 

que consiste a acção desse órgão; 

Relativamente à constituição da nova Mesa pergunta-se sempre se há elementos voluntários; 

Não havendo voluntários procura-se normalmente o consenso, o que, de uma maneira geral, 

acontece; 

A Mesa das Juntas é constituída pelo Presidente, Vice-Presidente, primeiro e segundo secretário e 
tesoureiro; 

Os elementos da Mesa das Juntas, após eleitos, deverão fazer a apresentação ao órgão executivo 
camarário bem como à Mesa da Assembleia Municipal; 

Cada Junta paga, anualmente, uma quota de 50,00€ que deverão ser cobrados no mês de Janeiro 

de cada ano; 

Os elementos da Mesa das Juntas reunirão sempre que necessário; 

Poderá reunir, extraordinariamente, sempre que os elementos da Mesa assim o entenderem; 

Poderão ainda acontecer reuniões extraordinárias desde que a maioria dos Membros da 

Assembleia considerem oportuno; 

A Assembleia Geral, constituída por todos os Presidentes de Junta, reúne sempre que haja sessões 
da Assembleia Municipal; 

Estas reuniões – ordinárias – terão sempre início às 18 horas; 

Deverão terminar por volta das 19, para que todos os participantes possam participar no jantar 
convívio; 

À 20 horas e 15 minutos, todos os elementos deverão estar no Auditório Municipal, para se dar 

início aos trabalhos da Assembleia Municipal; 

Os elementos da Mesa das Juntas reunirão, sempre que necessário, com: 

- Executivo Municipal; 

- Presidente do Município; 

- Vice-Presidente; 

- Vereadores; 
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- Presidente da Assembleia Municipal; 

- Secretários da Mesa da Assembleia Municipal. 

Nas reuniões atrás referidas, deverão ser analisados e discutidos assuntos que digam respeito às 
Juntas em geral; 

Assuntos de ordem particular deverão ser apresentados, individualmente, por cada Junta; 

A Mesa das Juntas poderá e deverá programar visitas de estudo sempre que sejam consideradas de 
interesse autárquico; 

A Mesa das Juntas pretende ser um órgão cooperante sempre na perspectiva do desenvolvimento 

concelhio; 

Finalmente pretende promover a união e amizade entre todos os Presidentes das 40 Juntas de 
Freguesia do Município do Sabugal. 

Foios, 18 de Novembro de 2009, 

José Manuel Nunes Campos” 

� O Vereador Luís Sanches tomou a palavra para dizer que, estaria sempre do lado das Juntas de 
Freguesia, pois também já tinha sido Presidente de Junta, e conhecia as dificuldades que passavam. – 

 

� O Presidente da Junta de Freguesia de Malcata  tomou a palavra para dizer que estava disponível 
para trabalhar em conjunto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� O Vereador Joaquim Ricardo tomou a palavra para dizer que desejava que a colaboração fosse boa 

pois a Câmara não podia fazer tudo sem as Juntas de Freguesia, e que estas devem ser parceiras do 

Executivo na promoção do desenvolvimento económico-social que representam. ------------------------ 

� O Vereador António Dionísio tomou a palavra para dizer que:  

� Gostava que a Mesa das Juntas, desse bem mais resultado do que tinha dado no passado; 

� Não concordava que só de vez em quando viessem à Câmara pedir algo; 

� Havia muitas coisas que as Juntas de Freguesia podiam fazer; 



 

                               
 Câm   Câmara  Municipal de Sabugal 

6 

� O trabalho em conjunto dava sempre mais frutos e aqui não era só o trabalho das Juntas. 

Era o trabalho das Juntas com a Câmara. Que na resolução dos problemas não deveria ser 

cada um por si. Devia actuar-se em equipa e cada coisa discutida no sítio certo; 

� A Mesa das Juntas deveria fazer um trabalho pedagógico junto dos Presidentes de Junta, 

para não irem para a Assembleia tratar de assuntos supérfluos. -------------------------------- 

� O Presidente da Junta de Freguesia de Casteleiro tomou a palavra para referir a importância das 

reuniões com o Presidente da Câmara, para desta forma serem analisados alguns assuntos das 

Freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� O Presidente da Câmara fez votos para que o trabalho a desenvolver pela Mesa das Juntas fosse 

profícuo. Estava aberto para colaborar  e definir o melhor para o Concelho e em jeito de desafio, 

disse que, deveriam em conjunto encontrar novas soluções, novas abordagens, inovar na acção, 

porque os tempos são outros, não se comparando com os objectivos iniciais da fundação a 1ª Mesa 

das Juntas há 20 anos atrás, altura em que também fez parte da Mesa como Presidente da Junta de 

Freguesia de Ruvina. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar, a acta da reunião ordinária de 13/11/09. ----------------------- 
 
 

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 17/11/09 a 19/11/09. -------- 
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                                        DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
 
DIVERSOS 
 
� Carta de Bernardino Pinheiro a solicitar apoio financeiro para fazer face aos custos decorrentes 

com a edição do livro: “Coitados dos Ricos”. Deliberado, por unanimidade, adquirir 50 exemplares 

ao preço de 10,00€/cada, sendo 40 exemplares para as Juntas de Freguesia. ------------------------------ 

 

� Carta da Universidade da Beira Interior a solicitar apoio financeiro para a realização da 5ª 

Conferência de Engenharia, a decorrer de 25 a 27 de Novembro do corrente ano. Deliberado, por 

unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 500,00€. Relativamente a este assunto o 

Vereador António Dionísio fez a seguinte Declaração de Voto: “a atribuição de subsídios era uma 

questão difícil, no entanto entendia que, a U.B.I. podia e devia ser motor de desenvolvimento do 

Concelho, assim as relações com a Câmara a isso conduzissem, e que por isso votava a favor do 

subsídio”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

� Carta de Maria Adélia Afonso Gil Antunes, a solicitar que o pagamento da dívida, no montante de 

107,42 € relativa a consumo de água, possa ser feito em prestações, em virtude das dificuldades 

económicas que atravessa. Deliberado, por unanimidade autorizar o pagamento em 4 prestações. --- 

 

ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

 
� Informação prestada pela Técnica de Acção Social sobre o pedido de Lídia Guiomar Alpendre 

Correia Pereira a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas iniciais do ano lectivo com 

as suas filhas. Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 750,00 no âmbito 

do apoio a famílias. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Requerimento de Francisco Laurindo dos Santos, a solicitar isenção de pagamento de Ramal de 

Saneamento, residente na Travessa da Serração, n.º 3, em Alagoas, Freguesia de Aldeia de Stº 

António, em virtude das dificuldades financeiras sentidas pelo seu agregado familiar, composto por 

6 elementos. A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento do ramal, conforme 

informação prestada pela técnica de Acção Social. ------------------------------------------------------------ 

 

� Informação da Responsável do Serviço sobre pedido de apoio para Ligação à Rede de Águas 

formulado por Maria Celeste Alice Fortunato, residente em Torre, Freguesia de Sabugal, em 
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virtude de se tratar de um agregado familiar com carência económica. Analisado o assunto, foi 

deliberado, por unanimidade, autorizar o pedido, devendo ser efectuado pela equipa do 

Bricosolidário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIVISÃO FINANCEIRA 
 
DIVERSOS 
 
� Informação da Divisão Financeira sobre a necessidade de alterar diversos procedimentos da Norma 

de Controlo Interno, apresentando mapa em anexo. Analisado, o assunto foi deliberado, por 

unanimidade, aprovar as alterações constantes no mapa apresentado. ------------------------------------- 

 

� Informação do Serviço de Tesouraria sobre o não pagamento de dívida de água por Alzira 

Fernandes Esteves, relativo ao mês de Abril do corrente ano, em virtude de um lapso na 

identificação do nome no Vale de Correio n.º 8684, no valor de 6,00€. Analisado o assunto, foi 

deliberado, por unanimidade, autorizar que o valor seja pago sem Custas de Execuções Fiscais. ----- 

   

JUNTAS DE FREGUESIA 

 
TRANSFERÊNCIA DE VERBAS 

 

� Deliberado, por unanimidade, transferir para: 

 

� Junta de Freguesia de Malcata, a quantia de 1.800,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, correspondente ao valor total da obra: “Alteração de Cobertura – Reabilitação da Casa 

de Olinda Silva” no âmbito do protocolo oportunamente formalizado. -------------------------------- 

 

OBRAS PÚBLICAS 
 
DIVERSOS 

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

5.000,00 € a Amílcar Vinhas Martins, residente no Terreiro das Bruxas, relativo aos prejuízos 

causados na sequência da obra: “E.M. Sortelha – Moita”, com fundamento na informação prestada 

pelo respectivo serviço. Relativamente a este assunto o Vereador António Dionísio disse que, de 

futuro, as obras deverão ter tudo incluído antes da adjudicação. --------------------------------------------- 
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O Presidente da Câmara tomou a palavra para pôr à consideração do Executivo a discussão de alguns 

assuntos Fora de Ordem, nos termos da lei, entretanto chegados à Câmara Municipal, e que não 

constavam da Ordem de Trabalhos, tendo o Vereador Joaquim Ricardo respondido que, a Ordem de 

Trabalhos deveria ser disponibilizada com antecedência, nos termos previstos na lei, pelo que não 

poderia ser regra que em todas as reuniões houvesse Fora da Ordem do Dia, para serem discutidos. ------ 

Retomando a palavra o Presidente da Câmara disse que, esta tomada de posição levou a que não se 

considerasse a pretensão de discussão, informando o Executivo, que se era esse o entendimento não 

apresentaria assuntos Fora de Ordem. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Os trabalhos foram interrompidos pelas 14:00, tendo sido retomados pelas 15:00, com uma visita do 
Executivo, às obras da ligação à A23. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
----Sendo dezassete horas e trinta 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- 

                           

 


