
 

                           

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 5/ 2011 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 DE MARÇO DE 2011 

 

 

PRESIDENTE: 

 

António dos Santos Robalo 

 

VEREADORES: 

 

Maria Delfina Gonçalves Marques Leal  

Luís Manuel Nunes Sanches 

Joaquim Fernando Ricardo  

Sandra Isabel Santos Fortuna 

Ernesto Cunha 

Francisco António Simões dos Santos Vaz  

 

FALTARAM POR MOTIVO JUSTIFICADO: 

 

 

HORA DE ABERTURA: 

 

Dez horas 

 

LOCAL:  Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho 

       

 

SALDO DO DIA 01  DE  MARÇO  DE 2011 ----->           Op. Orçamental:             515.364,39 €    

                             Op. Não Orçamental:     736.177,41 € 
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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 informar que o Secretário de 

Estado da Administração Local estava em visita ao Sabugal, estando presente na Freguesia de 

Badamalos pelas 15 horas do dia 04/03/2011, pelo que ficava o executivo convidado a estar presente, 

na Igreja de Badamalos. Estariam ainda presentes o Senhor Bispo da Guarda e o Senhor Governador 

Civil da Guarda, para assistir à cerimónia de assinatura dos cinco protocolos. ---------------------------- 

 

� A Vereadora Sandra Fortuna tomou a palavra para perguntar qual o ponto da situação da 

Toponímia em Caldeirinhas. Em resposta a Vice – Presidente disse que iria verificar a situação com 

todos os Presidentes de Junta de Freguesia e com o Técnico Municipal Telmo Salgado. ---------------- 

 

� Retomando a palavra a Vice – Presidente informou que o assunto, apresentado pela munícipe Maria 

Carmelinda Gonçalves Pires em reunião anterior, relacionado com um terreno de sua propriedade, “que 

em 2005 tinha florestado e que no passado mês de Dezembro ai se tinha deslocado para ver a 

florestação, tendo constatado que ao fundo da mesma tinha sido aberto um caminho com 

aproximadamente 200m e derrubado um muro que servia de vedação. Reparara também que em cada 

fileira tinham sido arrancadas árvores, referindo que a florestação tinha sido feita ao abrigo do 

projecto Ruris – Florestação de terras agrícolas, nº 2005.43.001498.4.”, já estava resolvido, tendo para 

o efeito, falado com o Presidente da Junta de Freguesia de Ruivós. ------------------------------------------------ 
 

� Tomou a palavra o Vereador Francisco Vaz para, em nome dos Vereadores do Partido Socialista, 

proceder à leitura da proposta, que a seguir se transcreve: “ Considerando que a quase totalidade das 

IPSS do Concelho do Sabugal estão isentas do pagamento de fornecimento de água; 

 

Considerando que o facto de apenas uma minoria das IPSS efectuarem esse pagamento ser, manifestamente, 

uma atitude discriminatória para instituições que prosseguem os mesmos objectivos; 

 

Considerando que a Câmara Municipal do Sabugal deve, em situações idênticas, assumir atitudes idênticas; 

 

Considerando o relevante serviço social que as referidas IPSS prestam no Concelho do Sabugal; 
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Considerando que o artigo 15, n.º 1 alínea a) do Regulamento Municipal de Taxas, Licenças e Prestação de 

Serviços do Concelho do Sabugal, prevê a isenção ou redução de taxas a instituições colectivas, 

nomeadamente IPSS; 

 

Propomos e solicitamos que sejam uniformizados todos os pagamentos de água de todas as IPSS do Concelho 

do Sabugal”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Relativamente a este assunto o Presidente da Câmara disse que dado o teor da proposta deveria ter sido 

introduzido atempadamente na Ordem de Trabalhos. Contudo aceitaria agora a sua introdução. Disse que 

estava a ser feito um estudo para verificar que quem não pagava, o começasse a fazer. Aliás, não havia 

razões para que isso não acontecesse. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Acrescentou que as Instituições do Concelho, actualmente, estavam a pagar 0.48€/m³, valor este 

correspondente ao anterior valor que a Câmara pagava à Empresa Águas do Zêzere e Côa, contudo na 

presente data a Câmara estava a pagar o valor de 0,62€/m³, portanto acima do valor cobrado. --------------- 

 

O Vereador Joaquim Ricardo tomou a palavra para dizer que antes da tomada de qualquer posição 

deveria ser analisado o estudo a ser apresentado na parte da tarde, e só depois analisada e discutida a 

proposta apresentada pelos Vereadores do Partido Socialista. ----------------------------------------------------- 

 

Os Vereadores do Partido Socialista acrescentaram que, se a situação não ficasse resolvida, em próxima 

reunião voltariam a colocar o assunto em cima da Mesa. ---------------------------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar a acta da reunião ordinária de 16/02/2011. Não participou na 

discussão e votação o Presidente da Câmara, por não ter estado presente. ----------------------------------- 
 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E URBANISMO 

 

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.º169/99 de 18/9, relativo a: Obras Particulares, 

no período de 15/02/2011 a 01/03/2011. -------------------------------------------------------------------------- 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

TOMADAS DE CONHECIMENTO 

 

A Câmara tomou conhecimento: 

 

Do email enviado pelo Governador Civil da Guarda sobre o Matadouro da Guarda, por forma a 

encontrar-se uma solução economicamente sustentável. ----------------------------------------------------------- 

 

SUBSÍDIOS 

 

� Carta da Comissão de Finalistas do Agrupamento de Escolas do Sabugal a solicitar um apoio para 

a realização do Baile de Finalistas, no próximo dia 05/03/2011. Deliberado, por unanimidade, 

conceder um apoio consubstanciado no pagamento à G.N.R. da despesa efectuada com o 

policiamento do evento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DIVERSOS 

 

� Requerimento de Messias Gonçalves Franco, residente na Rua Nuno de Montemor, n.º 40, Freguesia 

de Sabugal a solicitar a devolução do valor pago indevidamente pela taxa de Ramal de Saneamento, 

em virtude de não poder efectuar a respectiva ligação. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido, 

devendo ser restituído o valor de 110,40€. ------------------------------------------------------------------------ 

 

� Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento das senhas do almoço na cantina dos Serviços 

Sociais dos Funcionários da Câmara Municipal do Sabugal, no valor total de 172,00€, à estagiária da 

Escola Superior de Gestão e Tecnológica de Santarém, Christine Pereira Barbosa, com fundamento 

na informação prestada pelos Recursos Humanos. --------------------------------------------------------------- 

 

� Carta de Joaquim Fernandes Vilar a informar da sua intenção de abdicar do direito de superfície do 

lote n.º 12, sito na Zona Industrial do Sabugal, em virtude de ter deixado de ser útil à sua actividade 

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

 

� Carta de Palegessos a solicitar a cedência do lote n.º 12, sito na Zona Industrial do Sabugal por o lote 

n.º 11 se manifestar insuficiente às necessidades da sua empresa. Deliberado, por unanimidade, 

autorizar a cedência. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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� Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido de licenciamento Higio-Sanitário da viatura com a 

matrícula 75-81-IF, para transporte e distribuição de pão e produtos afins, formulado pela Padaria 

Pascoal, Lda., com sede na Travessa da Fonte, n.º 4, Freguesia de Foios, Concelho do Sabugal. ------ 
 

� Deliberado, por unanimidade, autorizar a Renovação do Contrato de Licenciamento do Software 

Microsoft, com a firma El Corte Inglês pelo valor anual de 9.098,15€, sendo o período do 

licenciamento de 3 anos, com os fundamentos constantes nas informações prestadas pelo Serviço de 

Informática (inf. n.º 4 e 13). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

� Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável à abertura de concurso público para o cargo 

de Chefe de Divisão de Administração Geral, nos termos constantes da última parte do n.º 7 do art. 

19º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro. ------------------------------------------------------------------  
 

DIVISÃO SÓCIO – CULTURAL E QUALIDADE DE VIDA 

� Face à informação n.º 24/2011, prestada pela Técnica Municipal de Acção Social, foi deliberado, por 

unanimidade, autorizar que Elisabete Melo Rodrigues, residente na Travessa R. Francisco Maria 

Manso, Freguesia de Sabugal possa efectuar o pagamento da dívida de água no valor total de 56,08€, 

em 4 prestações de 14,02€/cada, devendo o pagamento ser efectuado até ao dia 08 de cada mês. -------- 
 

 
� Informação prestada pela Técnica de Acção Social sobre o pedido formulado pela Junta de Freguesia 

de Rendo para apoio da família de Mário Janela Ramos, em virtude das dificuldades financeiras 

sentidas ao nível da subsistência familiar. Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no 

montante de 470,25€ no âmbito do apoio a famílias. ------------------------------------------------------------ 

 

� Informação n.º 33/2011, prestada pela técnica de Acção Social e Educação sobre o Reordenamento 

da Rede Escolar do Concelho do Sabugal a aplicar no ano lectivo 2011/2012. Analisado o assunto, 

foi deliberado, por unanimidade, manter a deliberação tomada pelo executivo em anos transactos, ou 

seja, não concordar com o encerramento de escolas com menos de 10 alunos, devido ao investimento 

feito ao longo dos anos nas diversas escolas do concelho, bem como o encargo financeiro tido com a 

rede de transportes escolares. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JUNTAS DE FREGUESIA 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS 
 

� Deliberado, por unanimidade, transferir para a: 

� Junta de Freguesia de Afaiates, a quantia de 951,64€ referente ao gasóleo para aquecimento 

das Escolas da Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------- 
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� Junta de Freguesia de Aldeia da Ponte, a quantia de 1.000,00€ referente ao gasóleo para 

aquecimento da Escola Primária de Aldeia da Ponte. ------------------------------------------------ 
 
DIVERSOS 

 
� Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio, no montante de 7.500,00€ à Junta de Freguesia 

de Soito para Recuperação de dois Açudes, conforme deliberação genérica tomada em 20/03/2009. - 

 

� Carta da ARCO – Associação Recreativa e Cultural de Ozendo a solicitar autorização para alterar o uso 

da antiga escola primária de Ozendo, para construção de cozinha e colocação de assadores no 

edifício, Freguesia de Quadrazais. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido, com fundamento 

na informação prestada pelo G.A.J. – Gabinete de Apoio a Juntas de Freguesia (inf.32/2010/M). -------------- 

 

� Ofício da Junta de Freguesia de Aldeia de Santo António a solicitar apoio financeiro para a 

“Pavimentação da Travessa das Lameiras de São Pedro”. Deliberado, por unanimidade, conceder um 

apoio financeiro no valor de 10.000,00€ (atribuído na sequência da reunião realizada na Junta de Freguesia 

respectiva, no dia 30/06/2010). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIVISÃO DE ESTRATÉGIA, DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO  

DIVERSOS 

� Deliberado, por unanimidade, autorizar as alterações das áreas das parcelas e respectivos 

proprietários constantes 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 118 de 71,80 m² para 202,00 m², em nome de José Augusto dos Santos para 

Herdeiros de Luís Janela; -------------------------------------------------------------------------------- 

� Parcela n.º 164 de 270,80 m² para 310,00 m ², em nome de João Amaral para João Amaral 

Janela; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDP 

� Face ao orçamento apresentado pela  EDP,  para  execução dos trabalhos de  “Ampliação de Rede 

BT/IP na Nave da Queixada, E.M. 542”,  cujo  montante  total é de 794,61€, na   Freguesia de 

Aldeia de Santo António, foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento no montante de 

500,00€, sendo da responsabilidade da Junta de Freguesia o montante de 294,61€, com IVA incluído 

à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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� Face  ao orçamento apresentado pela  EDP, para execução dos trabalhos de  “Ampliação de Rede 

BT/IP na Transversal da Rua do Cabeço”,  cujo montante total  é de 1.191,91€, na Freguesia de 

Malcata, foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento de 500,00€, sendo da 

responsabilidade da Junta de Freguesia o pagamento de 691,91€ com IVA incluído à taxa legal em 

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

 

Foram interrompidos os trabalhos para almoço pelas 13 horas.---------------------------------------------- 

 

�  Retomados os trabalhos pelas 14:30 horas, o Presidente da Câmara passou a palavra ao Vereador 

Joaquim Ricardo, para fazer a apresentação de um trabalho intitulado “Programa Municipal para o 

Uso Eficiente da Água” elaborado pela equipa técnica constituída pelos técnicos: Afonso Pina 

Tavares e Sónia Gonçalves, Carlos Alves, José Eduardo Luís e Laura Alves, sob sua supervisão e cujo 

objectivo é o de criar um instrumento de planeamento estratégico, no qual serão definidas as 

orientações de âmbito municipal para a promoção do uso eficiente da água, no sector urbano. ---------- 

 

� Carta da Empresa Municipal Sabugal+ a solicitar autorização para abertura de uma  conta corrente 

caucionada, no valor de 50.000,00€, com o objectivo evitar situações de ruptura financeira. 

Deliberado, por maioria, deferir o pedido. Não participou na discussão e votação deste assunto o 

Presidente da Câmara, por se encontrar impedido nos termos do art. 44º do C.P.A. (Presidente do 

Conselho de Administração da E.M. Sabugal+). Na votação registaram-se os votos a favor da Vice – 

Presidente e dos Vereadores Ernesto Cunha e Joaquim Ricardo, que disse votar a favor na condição de 

serem solicitadas propostas a pelo menos 3 entidades, e as abstenções dos Vereadores Francisco Vaz, 

Luís Sanches e Sandra Fortuna, que recomendaram que todas as entidades financeiras da praça fossem 

consultadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

----Sendo dezassete 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 Isabel 

Gonçalves 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 -       


