
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

     

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 10/2009 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE ABRIL 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 29 DE ABRIL DE 2009 -----> Op. Orçamental:         1.756.432,72  €          
                                                               
                Op. Não Orçamental:   706.865,25 €  
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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. ---------------------------------- 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

� O Presidente da Câmara tomou a palavra para: 

 

� Dizer que se deveria agendar uma reunião com os representantes da parceria publico-privada 

para a Construção do Parque de Campismo. Assim, ficou marcada uma reunião para o 

próximo dia 08/05/09, com início às 10:30, cuja Ordem de Trabalhos seria a Construção do 

parque de Campismo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 
 
� Deliberado, por unanimidade, aprovar a acta da reunião extraordinária de 13/04/09, bem como 

aprovar a acta da reunião ordinária de 17/04/09. ------------------------------------------------------------- 

 

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 20/04/09 a 30/04/09. -------- 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
 
TOMADAS DE CONHECIMENTO 

 

� A Câmara tomou conhecimento:  
 

Dos despachos exarados pelo Chefe da Divisão Administrativa, em regime de substituição, no uso da 

competência que lhe foi subdelegada pelo Vice – Presidente da Câmara, nos termos do nº 3 do art. 65°da 

Lei n.º 169/99 de 18/9, relativo a: Processos de Licenciamento de Espectáculos de Divertimentos 

Públicos, no período de 29/12/08 a 23/04/09. ---------------------------------------------------------------------- 

 

A Câmara tomou conhecimento dos despachos exarados pelo Vice - Presidente da Câmara no uso da 

competência a que refere o n° 3 do Art. 65° da Lei. n° 169/99 de 18/9, relativo a: Processos de 

Licenciamento de Espectáculos de Divertimentos Públicos no período de 29/12/08 a 23/04/09. -------- 

 

A Câmara tomou conhecimento dos despachos exarados pelo Presidente da Câmara no uso da 

competência a que refere o n° 1 do Art. 65° da Lei. n° 169/99 de 18/9, relativo a: Processos de 

Licenciamento de Espectáculos de Divertimentos Públicos no período de 06/10/08 a 23/04/09. -------- 

 

Do ofício enviado pela ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre os “Agrupamentos de 

Centros de Saúde”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Da carta enviada pela Associação Hípica Amigos do Cavalo a enviar o Plano de Actividades para o 

Exercício Económico de 2009. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIVERSOS 

 

� Carta de Mário Simões Dias a solicitar apoio financeiro para fazer face aos custos decorrentes da 

edição do livro: “História Concisa dos Templários (1118 – 2008). Deliberado, por unanimidade, 

autorizar a aquisição de exemplares até ao valor de 500,00€, acrescido de IVA à taxa legal em 

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

 

SUBSÍDIOS 
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� Carta da Comissão de Festas do S. João 2009 a solicitar apoio financeiro e logístico para suportar 

os custos com a realização do evento tradicional que irá decorrer de 19 a 22 de Junho. Deliberado, 

por unanimidade conceder um apoio financeiro no montante de 5.000,00€, consubstanciado na 

aquisição de publicidade, bem como ceder o palco. ----------------------------------------------------------- 

 

� Carta da Federação Nacional de Motociclismo a solicitar apoio consubstanciado na oferta de um 

lanche simples e lembranças típicas a todos os participantes e elementos da organização do evento: 

“11º Portugal de Lés – a – Lés”, aquando da sua passagem pelo Concelho do Sabugal, no dia 12 de 

Junho, mais concretamente no Centro Histórico de Alfaiates. Deliberado, por unanimidade, 

oferecer um lanche simples (composto por sandes, água e sumos). ---------------------------------------- 

 

DIVISÃO FINANCEIRA 

 
� Carta da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Soito a enviar para 

homologação o Relatório de Contas referente ao ano 2008 e Orçamento para 2009. Deliberado, por 

unanimidade, homologar os referidos documentos. ----------------------------------------------------------- 

 

JUNTAS DE FREGUESIA 
 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

� Deliberado, por unanimidade, celebrar com a Junta de Freguesia de Rebolosa, um protocolo de 

colaboração para “Calcetamento das Ruas da Freguesia ”, com fundamento na delegação de 

competências oportunamente formalizada, sendo da responsabilidade da Câmara o encargo 

financeiro, no montante de 20.000,00€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como a 

fiscalização dos trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Deliberado, por unanimidade, celebrar com a Junta de Freguesia de Vale de Espinho, um 

protocolo de colaboração para “Obras de Pavimentação – Arruamentos de Vale de Espinho (Rua 

da ETAR, Travessa do Porto, Travessa das Pissarrinhas, Rua de S. Miguel, Rua de S. Domingos, 

Calçada a cubos de 5 cm com cimento - Sr.ª de Fátima e Reposição de Calçada no Largo da 

Capela)”, com fundamento na delegação de competências oportunamente formalizada, sendo da 

responsabilidade da Câmara o encargo financeiro, no montante de 32.689,34 € acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, bem como a fiscalização dos trabalhos, devendo ser colocado um placard com a 

informação de que a obra é comparticipada pela Câmara. ---------------------------------------------------- 
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� Deliberado, por unanimidade, celebrar com a Junta de Freguesia de Soito, um protocolo de 

colaboração para “Substituição da Rede de Água e Pavimentação na Rua do Vale”, com 

fundamento na delegação de competências oportunamente formalizada, sendo da responsabilidade 

da Câmara o encargo financeiro, no montante de 20.600,00 € acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, bem como a fiscalização dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------ 

 

� Deliberado, por unanimidade, celebrar com a Junta de Freguesia de Soito, um protocolo de 

colaboração para “Drenagem de Águas Pluviais na Travessa da Rua da Padaria”, com fundamento 

na delegação de competências oportunamente formalizada, sendo da responsabilidade da Câmara o 

encargo financeiro, no montante de 3.500,00 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como a 

fiscalização dos trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIVERSOS 

 

� Ofício da Junta de Freguesia do Sabugal a solicitar autorização para a construção de um Campo 

de Futsal na Zona da Praia Fluvial do Sabugal, cujo orçamento é de 53.440,00 € acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. Deliberado, por unanimidade, ceder terreno e agendar uma reunião 

com o Presidente da Junta de Freguesia, para discussão do assunto. -------------------------------------- 

 
OBRAS PÚBLICAS 

 
RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

� Deliberado, por unanimidade, receber definitivamente, a obra: “Toponímia do Centro Histórico do 

Sabugal”, e promover a restituição das quantias retidas a título de reforço da garantia e a extinção 

das garantias prestadas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERSOS 

 
� Deliberado, por unanimidade, aprovar um aditamento ao Plano de Segurança e Saúde para a obra: 

“Execução da Rede de Água e Saneamento a Lameiras, com fundamento na informação prestada 

pelo respectivo técnico. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

� Informação do Sector de Obras Públicas sobre o pedido formulado pela Junta de Freguesia de 

Pousafoles de prolongamento da rede de distribuição de água e drenagem de esgotos – Lameiras 

de Baixo, para 2 habitações que se localizam fora do perímetro urbano, havendo possibilidade de 
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prolongar a rede de distribuição  a todas as edificações e cujo orçamento  importa em 3.660.21€, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, não sendo possível o prolongamento da rede de drenagem de 

esgotos a todas as  edificações. Deliberado, por unanimidade, apoiar conforme deliberação genérica 

de 20/10/06, ou seja apoiar em 50% do custo dos trabalhos no máximo de 500,00€, por habitação. --- 

 

DIVERSOS 
 
� Face à carta da EDP relativa ao pagamento da “Ampliação de Rede BT/IP na Quinta do Sapo – 

Colónia Agrícola Martim Rei”, Freguesia de Sabugal, foi deliberado, por unanimidade, autorizar o 

pagamento no montante de 250,00€, sendo da responsabilidade da Junta de Freguesia o montante de 

9.793,59 €, com IVA incluído à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------- 

� Informação da D.O.M. – Divisão de Obras Municipais sobre o pagamento de ramais de água e 

saneamento no âmbito da obra de: “Abastecimento de Água e Saneamento em Moita e Terreiro 

das Bruxas”. Analisado o assunto foi deliberado, por unanimidade, autorizar a cobrança dos ramais 

de água e saneamento, dos seguintes valores: Ramal de Água – 111.50€; Ramal de Saneamento – 

152,00€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor e as taxas previstas nos Regulamentos Municipais. - 

 

� Deliberado, por unanimidade, adquirir o prédio inscrito na matriz predial rústica de Aldeia da Ponte 

sob o art. 1877º, com a área total de 1200 m², propriedade de Alexandrino Joaquim Prata 

Bárbara e esposa, na sequência da obra: “Variante a Aldeia da Ponte (EN 233-3 à Fronteira)”, 

pelo montante de 900,00€, com fundamento na alínea b) do n.º 2 do art. 3º do Código das 

Expropriações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

----Sendo doze horas e dez 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 ________________________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 

 

        (Manuel Rito Alves) 


