
 

                                                                                                                                                                                                                                                              

     

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 11/2009 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE MAIO DE 2009 

 

 

PRESIDENTE: 

 

Manuel Rito Alves 

 

 

VEREADORES: 

 

Manuel Fonseca Corte 

Luís Manuel Nunes Sanches 

António dos Santos Robalo  

Rui Manuel Monteiro Nunes 

Ernesto Cunha 

 

FALTARAM POR MOTIVO JUSTIFICADO: 

José Santo Freire 

 

HORA DE ABERTURA: 

 

Dez Horas e Trinta Minutos                                                                                                                                                                                      

 

LOCAL: Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho 

 

SALDO DO DIA 14 DE MAIO DE 2009 ----->    Op. Orçamental:       1.711.557,02 �          
                                                               
                Op. Não Orçamental:  664.472,36 �  
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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. ---------------------------------- 
 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
� Tratando-se de uma reunião pública esteve presente Luís Bárrios ao qual, de conformidade com o 

disposto no n° 5 do art.º 84º da Lei n° 169/99 de 18 de Setembro, foi dada a palavra.  
 

� Assim perguntou qual o ponto da situação do alargamento do cemitério da Freguesia de Aldeia 
do Bispo, que já se arrastava desde 17/04/09,  tendo o Presidente da Câmara respondido que  
iria falar com a Presidente da Junta de Freguesia para resolução do assunto.-------------------------- 

 
ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
� O Presidente da Câmara tomou a palavra para referir que era necessária a definir o valor da 

indemnização a pagar pela expropriação dos terrenos destinados às obras de Variante ao Soito e Via 
Estruturante da Raia, tendo proposto os seguintes valores: 

 
                       - Terrenos sem aptidão agrícola  ……………0,60�/m2 
                       - Terrenos de sequeiro ………………………0,75�/m2 
                       - Terrenos de regadio ………………………. 1,25�/m2 
       Deliberado, por unanimidade aprovar a proposta.------------------------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

 
� Deliberado, por unanimidade, aprovar a acta da reunião ordinária de 30/04/09. ------------------------ 
 
 

DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO URBANÍSTICO  
D.E.P.U. 
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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 04/05/09 a 15/05/09. -------- 
 
Dos despachos exarados pelo Presidente da Câmara no uso da competência a que se refere o art.º 91º da 
Lei 169/99 de 18/09, com alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/02 de 11 de Janeiro, relativo a: Obras 
Particulares, no período de 22/04/09 a 15/05/09.------------------------------------------------------------------ 
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
 
TOMADA DE CONHECIMENTO 
 
� A Câmara tomou conhecimento e concordou com a declaração emitida pelo Director Clínico 

António Jorge dos Santos, das Termas do Cró, em que declara que Delfina Domingos, Médica com a 
especialidade de Hidrologia se encontra a realizar um estagio nas Termas do Cró (épocas termais de 

2008, 2009, 2010).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DIVERSOS 
 

� Carta da Escola Secundária do Sabugal a solicitar a designação de três representantes do Conselho 
Geral da Escola. Deliberado, por unanimidade, manter os nomeados anteriores ou seja Vereador Rui 
Manuel Monteiro Nunes, Vereador António dos Santos Robalo e a Técnica Municipal Ana Maria 
Morgada Pires . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
� A Câmara aprovou o Protocolo de Prestação de Serviços a celebrar entre a Câmara Municipal do 

Sabugal e o Centro Social da Rapoula do Côa, que tem como objecto “a prestação de serviços 
relativos à lavagem e tratamento de roupas pertencente às Termas do Cró”, em que compromete-se a 
Câmara a efectuar o pagamento mensal de 1000�, pela prestação de serviço de transporte e cedência 
de instalações e equipamento para lavagem e tratamento de roupa proveniente das Termas do Cró.--- 

 
� A Câmara aprovou o Protocolo de Prestação de Serviços entre a Câmara Municipal do Sabugal e 

o Centro Social da Rapoula do Côa, que tem como objecto “a criação das condições de natureza 

logística e de recursos humanos auxiliares para o desenvolvimento do processo experimental com 
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vista à reabilitação das Termas do Cró”, tendo a Câmara obrigação de transferir a quantia mensal de 
8.500� pela disponibilização de recursos humanos com vista à realização de inquéritos de opinião no 
local das Termas do Cró, prestação de serviço de apoio ao bom funcionamento da actividade 
experimental, manutenção das instalações em perfeito estado de higiene e limpeza. --------------------- 

 
� Deliberado, por unanimidade, aprovar o Precário Termal para 2009. 
 

Inscrição Termal 10,00�    

Consulta médica 20,00�    

Tratamento Reumatologia Unidade Série 6 Série 12 Série 14 

Banho imersão simples 3,50� 20,58� 40,32� 46,55� 

Banho imersão c/bolha ar, hidromassagem 4,00� 23,52� 46,08� 53,20� 

Duche de jacto 3,50� 20,58� 40,32� 46,55� 

Vapor parcial à coluna 3,50� 20,58� 40,32� 46,55� 

Tratamento Vias Respiratórias Unidade Série 6 Série 12 Série 14 
Irrigação nasal 2,00� 11,76� 23,04� 26,60� 

Nebulização 2,00� 11,76� 23,04� 26,60� 

Aerosol 2,00� 11,76� 23,04� 26,60� 

Outros Acessórios Unidade    

Kit ORL 25,00�    

 

� Informação do Sector de Património e Notariado sobre a “Aquisição de uma parcela de terreno em 
Pousafoles do Bispo para execução da estrada de ligação Sabugal-A23”, em que por lapso na 
informação DO/043-T/09 da Divisão de Obras da Câmara Municipal de Sabugal (Mapa das 
Expropriações), constava o nome de Junta de Freguesia de Penalobo como dono da parcela de 
terreno n.º 27, vindo agora o Sr. João Nunes comprovar que essa parcela lhe pertence. Deliberado, 
por unanimidade, pagar o valor a expropriação a João Nunes. ---------------------------------------------- 

 

� Informação do Sector de Património e Notariado a solicitar a alteração do mapa aprovada em 
reunião de Câmara de 02-11-2007 relativo à Variante em Aldeia da Ponte – Expropriação, onde 
constava, o nome de Francisco (Marrafa) como dono da parcela de terreno n.º 25 quando deveria ser 
Isabel Tourais Antão. Deliberado, por unanimidade, autorizar a alteração.------------------------------- 

 
� Carta de Luís Carlos Lousa  Martins Carrilho, a solicitar autorização para transferir o direito de 

superfície do lote de terreno n.º 27 no Loteamento da Zona Industrial do Sabugal, para a firma 
Movelquímica – Comercialização de Moveis e Produtos Higiénicos, Lda. A Câmara deliberou, por 
unanimidade, autorizar a transferência.------------------------------------------------------------------------- 
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� Carta da Viúva Monteiro e Irmão, Lda a apresentar horários e trajecto para uma carreira urbana 
para a Cidade de Sabugal. Deliberado, por unanimidade, aprovar a carreira urbana com as seguintes 
paragens e horários, devendo ser colocadas as respectivas placas: --------------------------------------- 

 
                                                                          PARAGENS 

(Saída) Robinil – Zé Ricardo – Bairro das Poldras – Câmara (1ºPelourinho e 2ª saída do Castelo) – Largo da Fonte – 

Escola Primaria – Central de Camionagem – Mini Preço – Centro de Saúde – Parque Industrial (1ª Frente á Olipal – 2ª 

Frente aos Mármores) – Bombas – Ecomarché – Avenida das Escolas – Av. do Emigrante – Finanças – Caixa Credito 

Agrícola – Câmara – Robinil (chegada). 

                 HORÁRIO 

                                 Manhã           Tarde 

                  Saída   Chegada  Saída   Chegada 

                                       8.20horas  9.05horas  15.45horas  16.15horas 

  12.00horas                   12.45horas  18.45horas  19.30horas 

 

� A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração, que se transcreve: 
 

A Câmara Municipal de Sabugal, declara reconhecer o maior interesse na existência do Lar 

Residencial e Centro de Actividade Ocupacionais para cidadãos de deficiência, nomeadamente pelo 

apoio que têm dado aos cidadãos portadores de patologia física e mental do Concelho, realidade de 

suma importância dado ser a única instituição de apoio cidadãos portadores de deficiência do nosso 

concelho. Acresce o facto de reconhecer a importância dos postos de trabalho criados pela instituição 

em causa, já com alguma expressão no mercado de emprego da Vila do Souto. 

Como tal disponibiliza-se para apoiar, dentro das suas possibilidades, o Centro Social Pe. José 

Miguel, da Associação Cristã “Paz e Bem”, no que for tido por necessário, nomeadamente melhorando 

as, condições de acessibilidade para deficiente e de prevenção rodoviária nas imediações do Centro 

Social como a instalação de sinalética de aviso de zona de circulação de pessoas com deficiência; 

placa de orientação e identificatória do “Centro Social P. José Miguel”; instalação de passadeiras 

para peões; instalação de bandas sonoras ou outras formas de condicionamento de excesso de velocidade. 

Soito, 15 de Maio de 2009. O Presidente da Câmara.-------- 

 
SUBSÍDIOS 

 
� Informação do Sector de Turismo sobre a transferência para a Associação Juventude Pontense de  
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Aldeia da Ponte, de 50 % do subsidio atribuído para o 7º Torneio de FUTSAL Inter-Freguesias do 
Concelho do Sabugal . Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido. --------------------------------- 

 

� Informação n.º 006/2009/M do GEP relativo a “Alteração de Bancada na Plateia do Auditório do 
Laboratório de Teatro “Guardiões da Lua”” , a Câmara deliberou por unanimidade atribuir um 
subsidio no valor de 3.360,00�.----------------------------------------------------------------------------------- 

 
ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

 
� Informação do Sector sobre pedido de Apoio para intervenção numa habitação, formulado por 

Maria Bernardina Lourenço Ramos Simões, residente na rua da Estrada n.º 1, Freguesia de Aldeia 
de Santo António, em virtude das carências económicas sentidas. Deliberado, por unanimidade, 
suportar a despesa com os materiais, devendo os trabalhos ser feitos pelos interessados. Aceitando 
estas condições deverá ser contactado a Junta de Freguesia com vista a Delegação de Competência .  

 
� Informação do Sector sobre o pedido de isenção de pagamento do ramal de saneamento, formulado 

pela Junta de Aldeia de Santo António no sentido de isentar Lúcia Maria Matos Almeida, 
residente na Rua do Canal n.º 2, Freguesia de Aldeia de Santo António, em virtude de ser uma das 
famílias carenciadas da freguesia. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido. ---------------------- 

 
DIVISÃO FINANCEIRA 

DIVERSOS 
 
� A Câmara tomou conhecimento do oficio da DGAL – Direcção Geral das Autarquias Locais 

sobre os Limites de Endividamento Municipal para 2009. --------------------------------------------------- 
 
� A Câmara tomou conhecimento da reconciliação Bancária relativa ao mês de Abril de 2009;--------- 
 

JUNTAS DE FREGUESIA 
 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 
� Deliberado, por unanimidade, celebrar com a Junta de Freguesia de Aldeia da Ponte, um 

protocolo de colaboração relativa a obra de “Calcetamento de Arruamentos em Aldeia de Ponte – 
Avenida 1º de Maio, Beco da Rua do Colégio, Travessa Poço Varanda, Rua dos Barrocais”, com 
fundamento na delegação de competências oportunamente formalizada, sendo da responsabilidade 
da Câmara o encargo financeiro, no montante de 32.504,63� acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
bem como a fiscalização dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------- 
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� Deliberado, por unanimidade, celebrar com a Junta de Freguesia do Sabugal, um protocolo de 
colaboração relativa a obra de “Pavimentação de Arruamentos da Praia Fluvial do Sabugal”, com 
fundamento na delegação de competências oportunamente formalizada, sendo da responsabilidade 
da Câmara o encargo financeiro, no montante de 46.000,00� acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
bem como a fiscalização dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------- 

 
� Deliberado, por unanimidade, celebrar com a Junta de Freguesia de Seixo do Côa, um protocolo 

de colaboração relativa a obra de “Ampliação da Rede de Saneamento em Seixo do Côa”, com 
fundamento na delegação de competências oportunamente formalizada, sendo da responsabilidade 
da Câmara o encargo financeiro, no montante de 2.198,00� acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
bem como a fiscalização dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------- 

 
� Deliberado, por unanimidade, rectificar o valor da deliberação de 19.900� para 19.828,00�  com 

IVA incluído, tomada na reunião de 19-09-08, para a celebração, com a Junta de Freguesia de 
Santo Estêvão, de um protocolo de colaboração relativa a obra de “Recuperação da Escola e 
Jardim de Infância de Santo Estêvão” .------------------------------------------------------------------------ 

 
DIVERSOS 
 
� Ofício da Junta de Freguesia de Vila Boa a solicitar a reavaliação da deliberação tomada em 

reunião de 03/04/09 relativo a ampliação da rede eléctrica na Estrada Nacional. Deliberado, por 
unanimidade manter a deliberação. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
OBRAS PÚBLICAS 

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

 Arranjo do Largo das Eiras – Stº Estêvão; 

 Ampliação da rede de água e saneamento em Sortelha; 

 Pavimentação de Passeios na Rua S. Sebastião no Sabugal; 

 Recuperação do Parque das Merendas – Srª da Graça – Sabugal; 

 Marcação de Eixos e Bermas em várias Estradas do Concelho;  

e promover a restituição das quantias retidas a título de reforço da garantia e a extinção das garantias 
prestadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
 
� Deliberado, por unanimidade, receber provisoriamente a obra: “Variante a Aldeia da Ponte ( E.N  

      233-3 À Fronteira ”, com fundamento na informação prestada pelo respectivo fiscal.------------------- 
 
DIVERSOS 
 
� Deliberado, por unanimidade autorizar a suspensão da execução da obra” Variante a Aldeia da 

Ponte (E.N 233-3 À Fronteira) – 2ª Fase” entre 2006/10/10 e 2009/02/08 bem como o reinicio dos 
trabalhos com fundamento na informação prestada pelo respectivo serviço e aprovar o Programa de 
Trabalhos, Plano de Pagamento, Mapas de Pessoal e Equipamento apresentado pelo empreiteiro. ---- 

 
EDP 

 
� Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento à EDP de 617,32�, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, relativo à Ampliação de Rede BT/IP no Terreiro das Bruxas, E.N 233, junto ao 
antigo Supermercado “Duas Beiras”, Freguesia da Moita. --------------------------------------------------- 

TAXI 

 
� Deliberado, por unanimidade, abrir concurso público para atribuição de Licença de Táxi para os 

lugares existente nas Freguesias de Ruivos, Seixo do Côa, Valongo e Vale das Éguas, e aprovar os 
Programas de Concursos e o Cadernos de Encargos ----------------------------------------------------------- 

 
----Sendo doze 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 
________________________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) 


