
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

     

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 3/2009 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2009 

 

PRESIDENTE: 

 

Manuel Rito Alves 

 

VEREADORES: 

 

José Santo Freire  

Manuel Fonseca Corte 

Luís Manuel Nunes Sanches 

António dos Santos Robalo  

Rui Manuel Monteiro Nunes 

Ernesto Cunha 

 

FALTARAM POR MOTIVO JUSTIFICADO: 

 

 

HORA DE ABERTURA: 

 

Dez Horas e Trinta Minutos                                                                                                                                                                                      

 

LOCAL: Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho 

 

SALDO DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2009 -----> Op. Orçamental:      1.879.924,51  �          
                                                               
                  Op. Não Orçamental:       733.696,10  � 
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� Às dez horas e trinta minutos 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. ------------------- 

 

� O Presidente da Câmara declarou aberto o período da Ordem do Dia. ---------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 
 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar a acta da reunião ordinária de 23/01/09. ------------------------ 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
� O Presidente da Câmara tomou a palavra para propor que se fizesse um minuto de silêncio em 

homenagem ao Dr. José Diamantino dos Santos, Ilustre Pedagogo, ex – Presidente da Câmara e 

Provedor da Santa Casa da Misericórdia, falecido em 02/02/09. Proposta que foi aceite por todos, 

tendo sido feito 1 minuto de silêncio. ---------------------------------------------------------------------------- 

 
� O Vereador António dos Santos Robalo tomou a palavra para propor que ao Edifício da Biblioteca 

(antigo Colégio) fosse dado o nome de Centro José Diamantino dos Santos. Proposta que foi 

aprovada, por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

 
� Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo a celebrar com a ASTA – Associação Sócio 

Terapêutica de Almeida, com o objectivo de “assegurar a integração do utente Carlos Miguel 

Fonseca, residente em Perificós, na ASTA (em virtude de ser portador de deficiência que lhe confere uma 

incapacidade permanente global de 70%), garantindo o transporte diário do mesmo”, devendo o 

mesmo ser assinado pelo Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------- 
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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 28/01/09 a 04/02/09. -------- 

 

PROPRIEDADE HORIZONTAL 

 

� Informação prestada pela D.E.P.U. sobre o pedido formulado por Manuel Augusto de Jesus 

Margato, de constituição de propriedade horizontal, de um prédio urbano composto por uma 

edificação destinada a habitação e arrumos, composta por rés-do-chão, 1º andar e 2º andar, sito na 

Rua da Devesa, n.º 8 em Sabugal. A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, nos 

termos e com as condições constantes na informação prestada pelo respectivo serviço. ----------------- 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
TOMADAS DE CONHECIMENTO 

 

A Câmara tomou conhecimento: 

 

Do email enviado pela ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses dando conhecimento da 

solicitação enviada para o Ministro das Finanças sobre as Transferências de Verbas para os Municípios.  

 

Das cartas enviadas pela Empresa Águas do Zêzere e Côa sobre os assuntos seguintes: 

 

� Sistema de Responsabilidade Empresarial – NP EN ISO9001:2000 (Qualidade) e NP EN 

ISOI4001:2004 (Ambiente). -------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Contrato de Trespasse celebrado entre a Águas do Zêzere e Côa, S.A. e a Resistrela, S.A. ------ 



 

                               
 Câm   Câmara  Municipal de Sabugal 

4 

 

Do fax enviado pela Associação de Municípios da Cova da Beira a comunicar que estava previsto para 

o final do mês de Março a finalização das obras referentes à construção dos CIRVA – Centros Integrados 

de Reciclagem e Valorização Ambiental, bem como o início da sua actividade. ---------------------------------- 

 

DIVERSOS 

 
� Deliberado, por unanimidade, autorizar a Renegociação do Protocolo Colectivo celebrado com o 

Banco Santander Totta, S.A, e aprovado em reunião de Câmara de 03/11/06, tendo como 

finalidade rever as condições do Protocolo, nomeadamente: 

 

 - Melhoria das Condições em Produtos de Poupança (Aforro Segurança Protocolo – Bonificações  

   de 0,5 pp; Depósitos a Prazo – Bonificação de 0,5 pp); -------------------------------------------------------------- 

 

 - Revisão das Condições de Crédito Habitação (Atribuição de Bonificação do Spread em função da  

     relação Financiamento/Garantia; O spread mínimo passa a beneficiar da redução de 10 bp relativamente à  

     grelha base do Banco; Alargamento da Bonificação do Spread ao produto taxa fixa). -------------------------- 

 

devendo o mesmo ser assinado pelo Presidente. -------------------------------------------------------------- 

 

 DIVISÃO FINANCEIRA 
 
� Informação prestada pela responsável do serviço sobre Taxa do IMI, em que refere que a 

identificação dos prédios urbanos serão competência dos Municípios, devendo ser comunicada à 

Direcção Geral dos Impostos até 30 de Novembro, nos termos do art. 4º do Dec. – Lei n.º 159/2006 

de 8 de Agosto. Deliberado, por unanimidade, solicitar uma reunião conjunta com o Director 

Regional da DRAPC e o Chefe da Repartição de Finanças do Sabugal. ------------------------------------ 

 

JUNTAS DE FREGUESIA 
 

DIVERSOS 

 

� Face ao ofício da Junta de Freguesia da Lageosa sobre a existência de uma rua desnivelada e 

consequentes danos verificados pela água da chuva, foi deliberado, por unanimidade, comunicar 

que o facto de a água da chuva drenar graviticamente para os terrenos e casas particulares sempre 
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tinha acontecido, mesmo antes da pavimentação do arruamento, pelo que deveriam ser os 

proprietários dos terrenos e/ou habitações tomar as medidas adequadas ao desvio das águas, com 

fundamento na informação prestada pela Divisão de Obras Municipais. ----------------------------------- 

 

OBRAS PÚBLICAS 
RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

� Deliberado, por unanimidade, receber definitivamente, as seguintes obras: 

 Pavimentação de Arruamentos em Malcata; 

 Arranjo e Valorização do Largo de Santa Catarina – Rebolosa; 

e promover a restituição das quantias retidas a título de reforço da garantia e a extinção das garantias 

prestadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
 
� Deliberado, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo de execução da obra “Construção 

da ETAR de Penalobo” por mais 2 meses, com fundamento na informação prestada pelo fiscal da 

obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
DIVERSOS 
 
� Deliberado, por unanimidade, autorizar a alteração do equipamento proposto no projecto de 

execução da obra “Construção da ETAR de Penalobo”, nos termos e com os fundamentos na 

informação prestada pelo fiscal da obra. ------------------------------------------------------------------------ 

 

----Sendo doze 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 

 

        (Manuel Rito Alves) 


