
 

                           
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 13/ 2010 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA   31 DE MARÇO DE 2010 

 

 

PRESIDENTE: 

 

António dos Santos Robalo 

 

VEREADORES: 

 

Luís Manuel Nunes Sanches 

Maria Delfina Gonçalves  Marques Leal  

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:  Sede da Junta de Freguesia de Bendada 

 

 

SALDO DO DIA 30 DE MARÇO DE 2010 ----->    Op. Orçamental:  348.094.14 €    

                   Op. Não Orçamental:    714.476.96€ 
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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 

 
� O Presidente da Câmara tomou a palavra para dizer que no seguimento de deliberação 

anteriormente  tomada tinha cabido à Bendada  receber a Câmara  para a realização da sua  reunião 
pelo  que agradeceu à  Junta de Freguesia através do seu  Presidente a disponibilização do espaço, 
porque era importante estar lá. Seria uma reunião de câmara normal, com assuntos que estavam na 
Ordem de Trabalhos e  decorrentes do  trabalho que se estava a desenvolver. No entanto, por se estar  
na Bendada dava, de imediato, a  palavra ao Presidente da Junta de Freguesia para, querendo e se  
houvesse alguma situação em particular para referir,  fizesse o  favor. 

 
� Presidente da Junta de Freguesia da Bendada -  tomando a palavra disse “ é  com agrado que os 

recebo aqui  para a  reunião de Câmara. Aproveito a oportunidade para  também expor algumas 

situações que afectam a Bendada: 

 
1º - Relativamente às escolas: como é que está o projecto do Centro Educativo. É  para prosseguir o que 

está projectado para a Qtª dos Vieiros ou  é para ficar a Escola como está? 

 

2º - Para referir que ainda existem alguns problemas de água nas anexas, nomeadamente nas Quintas; 

 

3º - Os caminhos já foram candidatados, teremos de esperar; 

 

4º - O projecto de construção da Casa da Música; 

 

5º -  Aproveitou ainda para, em nome da banda, convidar o executivo, para visitar o terreno onde irá  ser 

implantada a obra, pelas 13 horas. 

 

O Presidente da Câmara, tomando a palavra  disse que já tinham sido aprovadas as Delegações de 
Competências  pela Câmara e pela  Assembleia Municipal, estando as  Juntas de Freguesia  a 
enviar os documentos comprovativos da aceitação dessas  Delegações de Competências, após 
deliberação de ratificação das  respectivas Assembleias de Freguesia.  

 
� O Vereador Joaquim Ricardo tomou a palavra para em seu nome pessoal, agradecer ao Presidente 

da Junta de Freguesia, o facto de os ter recebido nas instalações da Sede da Junta de Freguesia, 
disponibilizando assim essas óptimas instalações. Desejou um bom mandato  para a Freguesia da 
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Bendada e disse que poderia contar  com o seu apoio para os projectos que tiverem interesse e 
contribuam para o desenvolvimento da Freguesia da Bendada. Referiu ainda  que esta Freguesia 
tinha sido muito esquecida ao longo dos anos e que se  lhe deveria dar a devida atenção pois era  a 3ª 
maior do Concelho.  Concluindo  disse: “O seu a seu dono e  a Bendada merece a atenção do 

Município, esperando que este executivo  de que tem a honra de fazer parte, seja de facto marco de 

viragem para a Freguesia da Bendada”.------------------------------------------------------------------------- 
 
� O Vereador Luís Sanches tomou a palavra para  também agradecer ao Presidente da Junta de 

Freguesia  pelo facto de os ter recebido nas instalações da Junta. Depois de ter desejado  um bom 
mandato continuou  dizendo que estaria também atento aos pedidos formulados pela Junta. Disse 
ainda  achar que era uma freguesia que merecia todo o apoio da Câmara Municipal do Sabugal visto 
ser a  3ª maior do Concelho,  querendo isto dizer  que  havia muitos locais onde precisava de apoio,  
até porque tinha  várias  anexas, e todos sabiam  a dificuldade que era para uma Junta de Freguesia 
conseguir atender e apoiar tudo aquilo que era necessário para as várias anexas da Freguesia. Da  sua 
parte estará  sempre disponível para ouvir qualquer pedido e analisar qualquer situação em relação à 
Freguesia.  Nesta data, e porque se estava em início de mandato não conhecida  em pormenor os  
projectos que a Junta tinha, mas pensava  que seriam  bons para a Bendada e da parte que lhe 
competia, como já dissera  estaria sempre disponível para ouvir o Presidente de Junta.------------------ 

 
� A Vereadora Sandra Fortuna tomou a palavra também agradecer o facto de ter recebido o 

executivo, pelo facto de se andarem a deslocar pelas várias Freguesias, e sendo esta a 3ª Freguesia, 
demonstra o peso que a Bendada tem em alguns aspectos, sobretudo por ainda ter muita gente. ------- 

 
� Realçou ainda o número elevado de jovens que a Bendada ainda tinha, sendo  esta uma situação que 

deveria ser tida em conta, o que implicava que  estes  jovens  tivessem de  ser cuidados, olhando-se   
principalmente pela  sua educação, até porque a deslocação dos jovens das Quintas não seria muito 
fácil, sendo que a  disponibilidade também seria de acordo com a importância do que era  pretendido. 
A Bendada é uma Freguesia que a nível de território é bastante extensa pelo que deveria ser tido em 
conta as vias de comunicação.------------------------------------------------------------------------------------- 
 

� Em resposta às questões expostas pelo Presidente da Junta de Freguesia da Bendada, o Presidente da 
Câmara disse que: 

 
 Relativamente aos 16 projectos de caminhos candidatados pela Câmara, quando lhe fosse 

solicitada informação, pelo Ministério da Agricultura, sobre qual a prioridade dos mesmos, a sua  
indicação seria, sem dúvida,  o das Qtas da Bendada.  

 
 Tinha sido feita recentemente, uma obra de Água e Saneamento na Bendada, apenas tendo sido 

possível faze-la na sede de Freguesia. 
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 Em termos de acessibilidades a  Bendada  distava da Sede do Concelho, em autocarro,   a cerca 
de  30 minutos. 
 

 A questão do Centro Escolar -  a Câmara tinha mandado elaborar dois projectos de Centros 
Escolares -  o do Soito e o do Sabugal. A Carta Educativa previa localizar no Sabugal Oeste um 
3º Centro Escolar e  outro na Zona do Planalto do Côa. Assim a  Câmara tinha  entendido, até 
pelas directivas dadas pela Direcção Regional de Educação e pelo Ministério da Educação, (que 

colocaram algumas dúvidas de viabilidade de construção de Centros Escolares  com menos de 300 alunos e só em 

casos excepcionais), e de uma forma mais ou menos cautelar desenvolver apenas aqueles dois 
projectos  e não  o da Bendada nem o da Ruvina. Que neste  momento tinha  uma opinião 
relativamente à questão  do Centro Escolar da Bendada pois pensava  que a Bendada tinha  uma 
série de instalações,  ligadas à Casa do Povo, à Banda, a espaços públicos como  a escola antiga, 
que poderiam ser  “negociados” e sem se andar com muitos custos, conseguir-se-ia, com alguma 
qualidade, uma escola  que se aproximasse muito dos tais centros escolares. 

 
 Relativamente à Casa da Música,  esta  tinha sido  integrada na Estratégia de Eficiência 

Colectiva das Aldeias Históricas, como projecto público e tinha sido  dada indicação ao Gabinete 
de Estudos e Projectos da Câmara para que acompanhasse este processo, tendo como objectivo a 
elaboração de um projecto que estivesse de acordo com as aspirações da Banda e posterior 
candidatura,  cuja finalidade será  a   disponibilização de  um espaço atractivo  para o 
desenvolvimento das suas actividades e por ser a  única banda filarmónica do Concelho se possa  
vir a alargar a todas as Freguesias envolventes para captar jovens, mantendo uma das coisas que 
de bom temos. 

 
� O Vereador Luís Sanches tomou a palavra para dizer que a Bendada precisava  e merecia alguns 

apoios e,  como Vereador quase há 5 anos,  lamentou que o problema da água da Bendada só agora 
tivesse  sido resolvido, pois deveria ter sido uma prioridade da Câmara,  há mais anos. Disse ainda 
que essa era a maior preocupação do anterior Presidente de Junta, tendo lutado sempre pela resolução 
desse problema, solicitando à Câmara e manifestando a sua preocupação nas Assembleias 
Municipais. Em resposta o Presidente da Câmara disse que o problema da ligação da água era da 
responsabilidade da Empresa Águas do Zêzere e Côa e não da Autarquia. --------------------------------- 
 

� O Vereador Joaquim Ricardo tomou a palavra para: 
 

 Dizer que relativamente à Freguesia da Bendada, tinha registado as prioridades que o actual 
executivo tinha para a Bendada, nomeadamente a Construção da Casa da Música, os 
Caminhos Públicos, prometendo estar atento durante o Mandato, para que estes dois projectos 
fossem efectivamente concretizados, acrescentando ainda a extensão da ligação às Águas do 
Zêzere e Côa das Anexas. 
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 Pedir ao Presidente da Câmara para em próxima reunião lhe indicar, relativamente à Zona de 

Localização Empresarial do Alto do Espinhal, a taxa de ocupação e o número de  projectos 

para construção  que já tinham dado entrada na Câmara; 

 
 Questionar o Presidente da Câmara  sobre se o pedido de obras formulado por escrito da 

Empresa Caracol Real tinha aparecido. Quanto tempo as máquinas da Câmara tinham andado 

a fazer desaterro para essa empresa. Quais as máquinas. Se o mesmo procedimento era  

extensivo a outras empresas do Concelho. Disse  ainda que não estava contra qualquer  

empresários do Concelho,  mas a questão era a de saber  se o tratamento era igual para todos. 

Em resposta o Presidente da Câmara disse que o procedimento adoptado era concedido a 

todas as empresas do concelho de igual forma. 

 

� O Vereador Francisco Vaz tomou a palavra para dizer que  tinha sido abordado por residentes da 

Rebolosa e Aldeia da Ponte,  chamando a atenção  para o mau estado em que se encontrava a estrada 

de ligação destas duas Freguesias. Assim perguntou se a Câmara teria disponibilidade para resolver 

essa situação. Em resposta o Presidente da Câmara disse que esse era também um caminho 

prioritário, tendo  já pedido aos serviços  para elaborar projectos relativamente à estrada de ligação 

de Rebolosa – Aldeia da Ponte e Rebelhos – Trigais. --------------------------------------------------------- 

 

� A Vice – Presidente tomou a palavra para dizer que se e iria realizar o Festival de Tunas no dia 24 

de Abril, pelo que teria de ser nomeado o júri das Tunas, assim propôs: 

 
 . Professor Luís Andrade, da Banda da Bendada; 

 . Professor de Música, Jarmela, do Atelier da Torre; 

 . Vereadora Sandra Fortuna como representante da Sabugal+; 

 . Dr. Roberto Meleira, que pertenceu à Tuna de Medicina; 

 . Vice-Presidente como Representante da Câmara. 

 

Posta a proposta a votação, foi  aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------ 

  

Disse ainda que tinha sido promovido pela Câmara o 1º Fórum Associativo, que decorreu no dia 

27/03/2010 tendo de seguida lido o documento que se transcreve: 

 
“Juntar cerca de meia centena de dirigentes associativos para debater o papel do movimento associativo no 

desenvolvimento da acção cultural e desportiva do Concelho do Sabugal, foi o desafio da Câmara Municipal ao 

decidir promover uma discussão alargada sobre o tema, no passado dia 27 Março.  
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Tendo surgido a necessidade de reflectir sobre os problemas e as especificidades das colectividades e associações do 

Concelho do Sabugal, à luz das mudanças que a sociedade tem vindo a sofrer ao longo das últimas décadas, decorreu 

no passado Sábado, dia 27 de Março, o 1º Fórum Associativo. 

 

Nesta 1ª edição, a iniciativa contou com mais de meia centena de dirigentes associativos e ainda alguns elementos do 

público em geral. 

 

A abertura da sessão coube ao Presidente da Câmara, Eng. António dos Santos Robalo, que tendo feito uma breve 

abordagem ao movimento associativo no Concelho, frisou a importância de as Associações procederem à formulação 

de intercâmbios e complementaridade nas actividades.  

 

Antes de se dar início ao 1º painel de apresentação dos exemplos associativos, o Presidente da Câmara laçou a ideia 

de constituir um pequeno grupo associativo representativo das demais, temática essa que viria a ser amplamente 

discutida ao longo do Fórum, tanto por dirigentes associativos, como também por um elemento do público, o Dr. 

Norberto Manso, que em jeito de desafio para com os restantes, motivou à criação de uma “federação” das 

associações. Já no final dos trabalhos, e porque esta temática tinha ficado a “madurar” surgiu aquilo de ficou 

apontado como sendo um Grupo de Trabalho Associativo, sendo o mesmo representado por:  

- CNE Sabugal;  

- Grupo Cultural e Desportivo dos Fóios;  

- EMA (Espaço Multimédia de Alfaiates); 

- Sociedade Filarmónica Bendadense;  

- Centro de Convívio Cultural e Desportivo da Quarta-Feira: “Guardiões da Lua”; 

- Clube Automóvel 6 Kinas. 

 

É, com toda a certeza, um grande momento para os Dirigentes e Colaboradores Associativos, numa fase de grandes 

necessidades motivadoras de uma maior dinâmica Associativa. Um incentivo e um reconhecimento do valor que 

representa o trabalho voluntário de todos os que dedicam parte das suas vidas ao serviço dos outros. 

 

Ao longo dia, assistiu-se ainda à apresentação e explanação de várias associações, dos seus projectos, anseios e 

dificuldades. Durante a manhã, coube a palavra à Associação Juventude Pontense – Um exemplo RNAJ, através do 

seu palestrante - João Nunes. Seguiu-se-lhe a Associação Cultural e Recreativa da Torre com a apresentação de um 

novo projecto: Atelier de Música. A manhã ficou encerada com uma apresentação bastante ilustrativa do Centro de 

Convívio Cultural e Desportivo da Quarta-Feira: “Guardiões da Lua”. 

 

Já durante a tarde, os trabalhos iniciaram-se com as intervenções do Espaço Multimédia de Alfaiates (EMA) e da  

Sociedade Filarmónica Bendadense – A Formação Musical. Seguiram-se-lhes a Raia Jovem com as suas dificuldades e  

desafios e, por fim, o Sr. Virgílio Afonso, dirigente da Associação Pró-Desenvolvimento das Quintas de S. Bartolomeu 

finalizou com uma apresentação da sua associação e das actividades promovidas.  

Todos estes painéis foram moderados pela Dr.ª Delfina Leal, Vice-presidente da Câmara Municipal do Sabugal. 
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Ao longo do Fórum frisou-se que um dos benefícios do encontro foi a actualização de conhecimentos sobre os direitos e 

deveres das colectividades e, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade para reafirmar as parcerias com a Autarquia e 

com outras associações.   

 

A realização do fórum de discussão, permitiu a reflexão sobre a problemática do associativismo como forma de criar 

mais coesão entre as associações que, desta maneira terão melhores condições para ultrapassarem a crise no sector”. - 

 
ORDEM DO DIA 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 

TOMADAS DE CONHECIMENTO 

 

A Câmara tomou conhecimento: 

 

� Da carta enviada pelo Grupo Parlamentar “Os Verdes” sobre a Propostas de Aditamento ao 

Orçamento de Estado para 2010 – PIDDAC. ------------------------------------------------------------------ 

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

competência que lhe foi delegada pelo Presidente da Câmara em 11/11/09, nos termos do nº 3 do art. 

65°da Lei n.º 169/99 de 18/9, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 

relativo a: Processos de Licenciamento de Espectáculos de Divertimentos Públicos, no período de 

21/12/09 a 29/03/2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DIVERSOS 

 
� Carta dos CTT – Correios de Portugal, S.A. sobre alteração de horário de abertura ao público da 

Estação de Correios de Sabugal, passando o mesmo a ser o seguinte: 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 

18h00. Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável. --------------------------------------------- 

 

� Carta de BINSAL – Comunidade de Trabalho Beira Interior Norte Salamanca a enviar para aprovação o 

Convénio e Estatutos do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial entre os Municípios da 

Beira Interior e a Diputación de Salamanca. Analisados os documentos, foi deliberado, por 

unanimidade, aprová-los, devendo ser submetidos à aprovação da Assembleia Municipal. ------------ 
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� Carta de António Correia Nave Serra a solicitar a anulação do agravamento de 50% da taxa de 

ocupação de via pública, no Largo da Igreja, em Batocas, Freguesia de Aldeia da Ribeira, referente 

aos anos de 2008, 2009 e 2010, em nome de Luísa João Lavajo, em virtude da mesma desconhecer 

o valor em dívida por se encontrar a residir na Covilhã. Deliberado, por unanimidade, indeferir o 

pedido, com fundamento na informação prestada pelo Jurista Municipal. ---------------------------------- 

 

RECURSOS HUMANOS 
� Informação da Secção de Recursos Humanos sobre a criação de uma secção autónoma no âmbito 

do Conselho Coordenador de Avaliação, referente à Avaliação de Pessoal não Docente vinculado às 

Autarquias Locais (SIADAP 2ª Geração). Deliberado, por unanimidade, autorizar a criação de uma 

secção autónoma, que será presidida pelo Presidente da Câmara e integrará o Director do 

Agrupamento de Escolas do Sabugal, conforme dispõe o n.º 3 e n.º 4 do artigo 3 da Portaria n.º 

759/2009 de 16 de Julho conjugado com o n.º 3 do artigo 58º da Lei n.º 66-B/2007 de 28 de 

Dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

JUNTAS DE FREGUESIA 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS 
 
� Deliberado, por unanimidade, transferir para: 

 
� Junta de Freguesia da Bismula, a quantia de 2.632,30€ da verba de capital e/ou até ao seu 

limite, para “Transformação do Edifício da Antiga Sede da Junta de Freguesia numa 
Garagem”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
� Junta de Freguesia de Rapoula do Côa, a quantia de 6.555,58€ da verba de capital e/ou até 

ao seu limite, para “execução de diversas obras”, conforme esclarecimentos prestados pelo 
responsável do G.A.J. – Gabinete de Apoio a Juntas de Freguesia, à margem da informação n.º 
064/2010M. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 
� O Presidente da Câmara, relativamente às Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia 

apresentou a  proposta seguinte: 
 
          “ As Juntas de Freguesia  que tenham  delegações  de competências por parte da Câmara deverão, obrigatoriamente  

               afixar na obra  um painel com as seguintes  características: 
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 -  Material: qualquer  

 - Dimensões: 120cm x 80cm 

  - Período de fixação: 1 mês 

 - Deverão poder ser lidas a uma distância de cerca 30m “ 

 

        tendo a proposta  sido  aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------- 
 

OBRAS PÚBLICAS 
 

SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS 

 

� Deliberado, por unanimidade autorizar a substituição do reforço de garantia, por garantia bancária à 

Somague – Engenharia, S.A., referente à obra: “Concepção/Construção do Balneário Termal das 

Termas do Cró” no montante de 21.508,68 €, com fundamento na informação prestada pelo 

respectivo serviço, acrescido de juros se a eles houver direito. ---------------------------------------------- 

 

EDP 
 

� Deliberado, por unanimidade, autorizar os seguintes pagamentos à EDP, conforme orçamentos 

apresentados: 

� 323,01€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, relativo à Ampliação de Rede BT/IP na Rua 

das Traseiras da Escola, Espinhal, Freguesia de Águas Belas; ----------------------------------------- 

� 646,03€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, relativo à Ampliação de Rede BT/IP na 

Travessa entre a Rua do Freirão e a Rua Nova, Espinhal, Freguesia de Águas Belas; -------------- 

� 323,01€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, relativo à Ampliação de Rede BT/IP na Quinta 

das Vinhas, Largo de S. Domingos, junto à moradia de Carlos Afonso, Freguesia de Baraçal. --- 

----Sendo treze horas e quinze 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 -       


