
 

                           
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 15/ 2010 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA  14 DE ABRIL DE 2010 

 

 

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 13 DE ABRIL DE 2010 ----->    Op. Orçamental:             581.042,58 €    

                   Op. Não Orçamental:    676.333,22€ 
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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  autorizou, apesar da reunião não ser pública,  a 

presença dos munícipes Carlos Clemente, Presidente da Associação de Solidariedade de Malcata e 

Joaquim Fernando - Vice - Presidente, a quem foi dito que esta reunião não era pública mas que  

apesar disso poderiam expor a questão que os ali trouxera. Assim Carlos Clemente disse que  o 

único motivo que os  trouxera  tinha sido o facto de quererem convidar o executivo para uma visita 

ao Pavilhão Multiusos de Malcata e,  se possível nesse mesmo dia. Em resposta o Presidente da 

Câmara disse não saber se seria possível, em virtude de  estar marcada uma vistoria, pelas 14 horas, 

nas Termas do Cró e, posteriormente uma reunião com a E.M.Sabugal+. Se se conseguisse concluir 

os trabalhos antes do meio dia  iriam. Caso contrário agendar -se-ia a visita para a próxima reunião. 

Posto isso os munícipes abandonaram a reunião tendo os trabalhos prosseguido. ------------------------ 

 

� Assim o Presidente da Câmara tomou a palavra para dizer que iria distribuir os documentos 

relativos à  Prestação de Contas- 2009,  para  serem apreciados e votados na próxima reunião. 

Acrescentou que tendo falado com a responsável da Divisão Financeira e estando marcada a  Sessão 

da Assembleia para o dia 30/04/2010, era perfeitamente plausível a aprovação deste documento na 

próxima reunião.  

 
Disse ainda que, na esteira da intervenção do Vereador Luís Sanches, aquando da realização da 

reunião Junta de Freguesia do Soito, sobre a necessidade de se olhar para o Sector Agrícola e 

Florestal com alguma pertinência e cuidado,  tinha estado a trabalhar com o Governador Civil da 

Guarda nessa área, tendo coordenado uma acção no Sabugal  a decorrer no dia 26/04/2010, com a 

visita oficial do senhor Ministro da Agricultura e do senhor  Secretário de Estado das Florestas e do 

Desenvolvimento Rural – Eng.ª Rui Barreiro e com o seguinte programa: 

 9H45: Recepção e creditação dos participantes; 

 10H15: Sessão de Abertura pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Sabugal, Eng. António dos Santos 

Robalo e pelo Sr. Governador Civil do Distrito da Guarda, Dr. António José Santinho Pacheco 

 10H30: Início dos Trabalhos | Oradores: Eng.º Fernando Delgado e Dr. José Francisco da Veiga 

 11H00: Debate 

 12H45: Entrega de Contratos PRODER 
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 13H15: Encerramento por Sua Excelência o Senhor Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 

das Pescas, Prof. Dr. António Manuel Soares Serrano 

 13H30: Almoço Volante 

 

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

 Havia muitos comentários relativamente à questão das eólicas em Sortelha e como o 

executivo estava envolvido, pretendia  consultar  o processo  relativo à sua  legalização e 

localização, para que assim pudesse  esclarecer  quando  abordado sobre o assunto. Em 

resposta o Presidente da Câmara disse que  lhe seria  facultado todo o processo relativo às 

Eólicas. 

 

 Tinha  tido informação de que a Câmara Municipal andaria a fazer uma Praia Fluvial em 

Vale de Espinho,  pretendendo  saber se era verdade ou mentira e caso fosse verdade gostaria 

de obter alguma informação. Em resposta o Presidente da Câmara disse que tinha sido feito 

recentemente, um pedido pela Junta de Freguesia, sobre se os sapadores florestais poderiam 

ir fazer a limpeza dos matos junto ao Rio Côa.  Disse ainda que  nesse sentido tinha falado 

com uma das equipas de sapadores  sedeada  no Sabugal, para saber se havia algum 

inconveniente, tendo-lhe sido respondido que não (mas achava que ainda não tinham feito 

nada).  

 

 Continuando António Dionísio disse que lhe tinham dito que as máquinas da Câmara 

estariam lá, tendo o Presidente da Câmara  respondido que da parte da Câmara não tinha 

havido nenhuma cedência de máquinas.---------------------------------------------------------------- 

 

 
ORDEM DO DIA 

 
DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO URBANÍSTICO  

D.E.P.U. 
OBRAS PARTICULARES 

 

ISENÇÃO DE TAXAS 

 

� Face à informação prestada pela D.E.P.U. a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar do 

pagamento de taxas relativas ao Alvará de licença de obras de construção/ampliação e de autorização 

de utilização de um edifício, destinado a Lar de Idosos, sito na Rua de Santa Catarina, n.º 2, 
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Freguesia de Rebolosa, nos termos da alínea b) do n.º 3 do art. 77º do Capítulo das Isenções do 

Regulamento Municipal das Edificações Urbanas, formulado pela Associação Social, Cultural e 

Desportiva da Rebolosa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 

DIVERSOS 

 
� Informação do Serviço de Águas e Saneamento a solicitar a anulação de juros de mora e execuções 

fiscais relativas aos contratos de José Alberto Matias Correia, Rua de S. Sebastião, Freguesia de 

Aldeia da Ponte (Julho e Agosto de 2009) e António Bernardo Martins, Rua do Ribeiro, n.º 15, 

Freguesia de Aldeia da Ponte (Setembro de 2009 a Janeiro de 2010), em virtude de um lapso ocorrido na 

actualização informática das moradas de contacto. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido. -- 

 

DIVISÃO FINANCEIRA 
TOMADAS DE CONHECIMENTO 

 

� A Câmara tomou conhecimento do Termo de Contagem da Responsabilidade do Tesoureiro 

referente ao dia 31/03/2010. ------------------------------------------------------------------------------- ------- 

 

� Informação do G.A.J. – Gabinete de Apoio a Juntas de Freguesia relativo ao pedido de apoio para 

“Recuperação da Cobertura do Edifício da Associação”, sito na Rua da Estrada, n.º 62, Freguesia da 

Moita do Jardim, formulado pela Associação Recreativa e Cultural de Caça e Pesca de Moita. 

Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 4.000,00€. ------------------------------ 

 

JUNTAS DE FREGUESIA 

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

� Junta de Freguesia de Foios, a quantia de 4.097,60€ da verba de capital e/ou até ao seu 
limite, para “Aquisição de Viatura”, em conformidade com a deliberação tomada em 
16/12/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DIVERSOS 

 

� Ofício da Junta de Freguesia de Rebolosa a solicitar apoio financeiro para “Obras de 

Requalificação do Parque Infantil”, no valor de 7.149,31€. Analisado o assunto a câmara deliberou, 

por unanimidade, comunicar que não há condições para atribuição do apoio solicitado. --------------- 

 

DIVISÃO OBRAS MUNICIPAIS 
DIVERSOS 

 

� Carta da Empresa C.L.M.P. – Combustíveis, Lubrificantes & Construções de Monteiro & Pinto, Ld.ª, a 

solicitar apoio de maquinaria e transporte para entulhos, pedras e terras para enchimento e 

execução de um aterro, na Cruz de Melo, junto ao Parque Industrial do Sabugal, com vista a futura 

implantação de um Centro de Inspecções de Automóveis. Deliberado, por unanimidade, deferir o 

pedido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Informação da D.O.M. – Divisão de Obras Municipais sobre a aquisição de materiais no valor de 

564,01 € com IVA incluído à taxa legal, com vista à conclusão dos trabalhos de execução das 

“Infraestruturas Eléctricas da Escola Primária das Quintas de S. Bartolomeu”, formulado pela 

Associação Independente Pró – Desenvolvimento das Quintas de São Bartolomeu. Deliberado, 

por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 564,01 €, consubstanciado na aquisição de 

materiais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
� Deliberado, por unanimidade, aprovar a Tabela de Taxas, Tarifas e Licenças e respectivo 

Regulamento, devendo os documentos ser submetidos à aprovação da Assembleia Municipal. ------- 
 
 
 
----Sendo treze horas e quarenta 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 -       


