
                             
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 31/2009 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA  11 DE DEZEMBRO 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 10 DE DEZEMBRO DE 2009 ----->     Op. Orçamental:            471.190,18 €    

                             Op. Não Orçamental:   709.201,78 € 
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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 

� A Vice - Presidente da Câmara tomou a palavra para dizer que: 

 Recebera um convite do Jardim-de-Infância do Sabugal para um evento a realizar no dia 

12/12/09 pelas 15 horas, no Auditório Municipal do Sabugal. -------------------------------------- 

 No dia 10/12/09, tivera uma reunião com a Associação Guardiões da Lua de Sortelha, e 

que iria agendar uma reunião com todas as Associações de Sortelha e com a Junta de 

Freguesia de Sortelha, cujo objectivo é implementar melhores estratégias de divulgação para 

Sortelha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Se a Empresa Municipal Sabugal +, não estava a funcionar devidamente, não era por causa 
da oposição, não sendo correcto recusar-se a fazer novas actividades por se encontrar em 
“stand by”, solicitando ao Presidente da Câmara para verificar esta situação. ------------------- 
 

 Gostava que o Banco de Fornecedores, tivesse algum desenvolvimento, para que não sejam 
sempre os mesmos a fornecer a Câmara, ao que o Presidente da Câmara respondeu que, 
em relação aos pequenos fornecimentos teria que verificar a situação. --------------------------- 

 
� Seguidamente tomou a palavra o Vereador Joaquim Ricardo para: 

 
 Questionar o Presidente da Câmara, sobre o ponto de situação relativo à rede de iluminação 

pública, formulado pela Junta de Freguesia de Aldeia do Bispo. Em resposta o Presidente da 
Câmara disse que recebera recentemente um ofício da Junta de Freguesia de Aldeia do 
Bispo, a assumir o compromisso de manutenção dos candeeiros, onde  incluía, além da  
iluminação da Av. João Nabais, a iluminação do Largo Central,  pelo que brevemente, os 
candeeiros deveriam ser ligados; ------------------------------------------------------------------------ 
 

 Dizer que na Auto- Estrada A23, na saída para  Caria não havia nenhuma indicação para 
Sortelha, tendo o Presidente da Câmara respondido que, tinha sido recentemente autorizada 
a colocação das placas. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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� O Vereador Luís Sanches tomou a palavra: 

 
 Para alertar para o facto de no recinto onde se realiza o Mercado quinzenal  continuar a ter 

problemas com a limpeza. A Câmara de uma vez por todas deve tomar uma decisão para 

resolver este problema.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Para referir o facto de as bermas e valetas da saída Sabugal-Quadrazais (Rua Nuno de 

Montemor) estarem a ser feitas em pequenos troços e,  dentro da cidade do Sabugal,  em sua  

opinião,  ficar mal,  tendo o Presidente da Câmara dito que, iria verificar a situação. ----------- 

 

 Para alertar para  o mau estado dos passeios da Rua Dr. João Lopes. ------------------------------ 

 

 Para perguntar se era possível fazer  alteração à  Ligação da Variante ao Soito, no traçado 

entre a Estrada da Colónia e a Estrada do Cardeal fazendo a ligação directa à Estrada 

Sabugal-Rendo. Em resposta o Presidente da Câmara  disse estar a cumprir-se com o 

projecto, com as expropriações já feitas, não sendo fácil alterar o traçado daquele troço. ------ 

  

Relativamente a este assunto o Vereador António Dionísio disse não entender aquele troço de 
estrada, porque, se a  finalidade  era ligar Sabugal-Soito  isso não acontecia  uma vez que se dirigia 
para Ozendo,  o que em nada iria beneficiar o Soito.----------------------------------------------------------- 
 
Ainda relativamente ao mesmo assunto o Vereador Joaquim Ricardo disse que se deveria repensar 
o projecto desta estrada, ainda que se tivesse que colocar a hipótese de Trabalhos a Mais, devendo 
ser feita uma visita à obra, para ver o ponto da situação. O Presidente da Câmara respondeu que se 
tratava de uma obra candidatada. --------------------------------------------------------------------------------- 
 

� A Vereadora Sandra Fortuna tomou a palavra para dizer que  nesta altura do ano muita gente 

visitava Sortelha, devendo aproveitar-se  a oportunidade para  divulgar tanto a Freguesia como o 

Concelho. Em resposta o Presidente da Câmara  disse  que a informação prestada aos Turistas era 

da responsabilidade da Empresa Municipal Sabugal + e que estava a ser feita no Posto de Turismo.-- 

 Não havendo mais intervenções passou-se à discussão dos assuntos constantes da Ordem do Dia. -------- 

  

Os trabalhos foram interrompidos para almoço, pelas 11H30, tendo sido retomados pelas 15H30. -------- 
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ORDEM DO DIA 
 

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 04/12/09 a 11/12/09. -------- 

 
CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

 

� Requerimento de Manuel Mendes Gonçalves solicitando certidão de compropriedade, do prédio 

inscrito na Matriz Predial Rústica da Freguesia de Bendada, Concelho de Sabugal sob o n.º 1660, 

denominado Sítio da Cimeira – Quinta do Gato e omisso na Conservatória do Registo Predial de 

Sabugal. A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, em virtude de não se verificar 

parcelamento físico da propriedade, sendo respeitada a legislação em vigor referente aos loteamentos 

urbanos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
TOMADAS DE CONHECIMENTO 
 
� A Câmara tomou conhecimento da 3ª Edição dos Roteiros Gastronómicos,  tendo a Vereadora 

Sandra Fortuna  proposto que  divulgação fosse feita além Concelho.------------------------------------ 
 

DIVERSOS 

� Requerimento de José Tomás Francisco a solicitar isenção do pagamento de juros e respectivas 

execuções fiscais, relativas à dívida de água no valor de 241,95€, do prédio sito no Largo da Igreja, 

n.º 2, Freguesia de Cerdeira. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido, conforme informação 

prestada pelos serviços. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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� Requerimento de Maria Estela Birra, residente na Rua do Ribeiro, n.º 4, Freguesia de Quintas de 

São Bartolomeu, a solicitar a devolução do montante pago pela taxa de saneamento, em virtude de, 

as obras de saneamento terem passado pelo seu terreno. Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, restituir o montante de 96,80€, conforme informação dos serviços. ----------------------- 

 
� Circular da A.N.M.P – Associação Nacional de Municípios Portugueses a solicitar a participação na 

Institucionalização do Poder Local Democrático na Guiné-Bissau e em Timor Leste. Deliberado, por 

unanimidade, comunicar que o Município do Sabugal estará disponível para promover iniciativas 

nesse âmbito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
� Informação do Serviço do Mercado Municipal a solicitar autorização para o encerramento do 

mercado no dia 02/01/10,em virtude do interesse demonstrado pelos comerciantes devido ao fraco 

movimento nesse dia (sábado). Deliberado, por unanimidade, autorizar o pedido. ------------------------- 

 
� Carta da Pró-Raia – Associação de Desenvolvimento Integrado da Raia Centro Norte, a solicitar uma 

comparticipação adicional, no valor de 14.056,90€, referente ao diferencial do IVA previsto em 

projecto (5%) e o efectivamente pago (20%), no âmbito da recuperação de edifício, sito no Largo de 

S. Tiago, no Sabugal, para instalação da delegação da Pró-Raia. Analisado, o assunto, foi deliberado, 

por unanimidade, deferir o pedido. ---------------------------------------------------------------------------- 

 
� Deliberado, por unanimidade, nomear: 

 
� Ana Morgado, como representante da Câmara Municipal de Sabugal para integrar a 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco do Sabugal; ----------------------------- 

 

� A Vice-Presidente, como representante da Câmara Municipal de Sabugal, para integrar o 

Conselho Local de Acção Social; ------------------------------------------------------------------------ 

 

� O Vereador António Dionísio, como representante da Câmara Municipal de Sabugal, para 

integrar a Associação de Municípios do Vale do Côa. ------------------------------------------------ 

 

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 
 
� Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar com a Liga dos Amigos de Águas 

Belas, com o objecto de “viabilizar as actividades previstas no Plano Anual de Exploração da Zona 

de Caça Municipal do Sabugal Oeste (Proc. 3482-AFN) – Época Venatória 2009/2010 – Montaria a 
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realizar a 16/01/2010”, sendo o encargo financeiro de 3.000,00€, e autorizar o Presidente da 

Câmara a outorgar o presente protocolo. ------------------------------------------------------------------------ 

 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar com o Centro Cultural e Recreativo 

de Alfaiates, com o objecto de “viabilizar as actividades previstas no Plano Anual de Exploração 

da Zona de Caça Municipal da Serra do Homem de Pedra (Proc. 3499-AFN) – Época Venatória 

2009/2010 – Montaria a realizar a 23/01/2010”, sendo o encargo financeiro de 3.000,00€, e 

autorizar o Presidente da Câmara a outorgar o presente protocolo. ---------------------------------------- 

 

JUNTAS DE FREGUESIA 
DIVERSOS 

 

� Ofício da Junta de Freguesia de Rebolosa a solicitar apoio financeiro no valor de 1.050,69€, para 

proceder ao pagamento de Ampliação da Rede BT/IP, no Sítio da Cruz Grande (cujo orçamento total é 

de 3.050,69€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor) à EDP, em virtude de não terem disponibilidade 

financeira para o efeito. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido. ---------------------------------- 

 

OBRAS PÚBLICAS 
DIVERSOS 

 

� Deliberado, por unanimidade, autorizar as alterações das áreas das parcelas no mapa de 

expropriações da obra: “VIA ESTRUTURANTE DA RAIA” (aprovado em reunião de Câmara de 10/07/09), que 

se transcrevem: 

 

� Parcela n.º 115 de 132,70 m² para 417,00 m², propriedade de João Diogo; ----------------------- 

� Parcela n.º 138 de 142,60 m² para 227,60 m², propriedade de João Diogo, e autorizar que o  

valor do m² seja pago como terra de regadio; ---------------------------------------------------------- 

� Parcela n.º 62 de 356,40 m² para 464,40 m², propriedade de José Martins, e autorizar que o 

valor do m² seja pago como terra de regadio. ---------------------------------------------------------- 

� Parcela n.º 65 de 1338,80 m² para 1566,80 m², propriedade de José Martins; -------------------- 

� Parcela n.º 67 de 315,50 m² para 432,00 m², propriedade de José Martins. ----------------------- 

 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, autorizar a inclusão das parcelas: 15-A – 113,50 m²; 15-B 

168,50 m²; e 15-C – 703,00 m², todas propriedade de José Martins Paleco, devendo o valor por m² ser 

pago como terras de regadio. ---------------------------------------------------------------------------------------   
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� Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento de uma indemnização no valor de 525,00€ a 

Manuel Augusto Russo Pereira, em virtude do prejuízo causado pelo corte/abatimento de produtos 

lenhosos e árvores de fruto, no âmbito da obra: “Via Estruturante da Raia – 1ª Fase”. ------------------ 

 

� Carta de Lavajo & Nunes, Ld.ª a solicitar autorização para a substituição do veículo de matrícula 

XD-21-67, afecto à licença de Táxi n.º 30/03, pelo veículo de matrícula 23-IJ-60, nos termos do 

artigo 8º do Dec. Lei n.º 40/93 de 18 de Fevereiro. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido, 

conforme informação dos serviços. ------------------------------------------------------------------------------ 

 
�

----Sendo catorze 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- 

                           


