
 

                                                                                                                                                                                                                                                              

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 16/2009 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE JULHO DE 2009 

 

 

PRESIDENTE: 

 

Manuel Rito Alves 

 

VEREADORES: 

 

Manuel Fonseca Corte 

José Santo Freire 

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 23 DE JULHO DE 2009 ----->    Op. Orçamental:  3.103.682,14� 
                                                              
                Op. Não Orçamental: 733.589.96� 
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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. ----------------- 

 
ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
� O  Presidente da Câmara, tomou a palavra  para   propor  que à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários do Sabugal  fosse cedido o direito de superfície do prédio rústico, sito na 
Curujeira, Freguesia e Concelho de Sabugal, descrito na matriz rústica sob o nº 304 e na 
Conservatória do Registo Predial sob a descrição nº 731/19920507, pelo período de 100 anos,  
renovável por igual período,  desde que o uso do mesmo se mantenha (construção do quartel), devendo  
a  sua construção  iniciar-se no prazo de 5 anos e concluir-se no prazo de 10 anos, sob pena de 
reversão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
� O Vereador Rui Nunes tomou a palavra para  fazer a seguinte proposta:  “ Proponho um voto de  

louvor pelos 25 Anos de Ordenação Sacerdotal do Padre Carlos Alberto Nunes,  levando o nome do 

concelho além fronteiras, com uma entrega total ao próximo. Assim um agradecimento especial pela 

sua vida, acima de tudo pelos momentos bons que já proporcionou a este Concelho”  Deliberado, 
por unanimidade aprovar a proposta.---------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
� Deliberado, por unanimidade, aprovar, por maioria, com a abstenção do Vereador António Robalo, 

por não ter estado presente,  a acta da reunião ordinária de 10/07/09. ------------------------------------- 
 
 

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 20/07/09 a 20/07/09.------ 
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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 13/07/09 a 20/07/09.------------------------------------------------------------------ 

 
DIVERSOS 

 

� Ofício da Delegação de Castelo Branco da Direcção Regional de Cultura do Centro  sobre  

eventual interesse de  classificar o Colégio Antigo de Aldeia da Ponte como Imóvel de Interesse 

Municipal. Analisado o assunto, foi deliberado, por unanimidade, abrir o necessário procedimento.-- 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
TOMADA DE CONHECIMENTO 
 
� Da carta das Águas do Zêzere e Côa, relativo a ETAR de Vilar Maior – Descarga de Esgoto para a 

Linha de Água------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
� Da carta da  ADVIR - Associação para Desenvolvimento e Vanguarda na Investigação Regional, a relativo a 

Acção de Sensibilização e Recolha de Assinaturas para a Construção do Túnel sob a Serra da 

Estrela e Acessibilidades;------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DIVERSOS 
 
� Carta de João José de Marcos Rito a solicitar a emissão de declaração em como a Câmara não se 

opõe nem vê qualquer inconveniente à  existência e funcionamento  de uma pista de ultraleves, sito 
no Cabeço da Vaca, Freguesia de Quadrazais.  Deliberado, por unanimidade emitir parecer 
favorável.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
� Carta das Águas do Zêzere e Côa, a solicitar a emissão de Declaração de Interesse Público,  a  obra  

Emissário de Ligação à ETAR de Aldeia da Ponte. Deliberado, por unanimidade, declarar de 
interesse público a obra. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
� Deliberado, por unanimidade,  indeferir o pedido  formulado  por Alcínio Fernandes Vicente, 

residente em Aldeia do Bispo, em que  solicitava a  reanálise  da leitura  do consumo de água do mês 

de Julho, uma vez que o  considerava  excessivo,  com fundamento na informação prestada pela 

Divisão de Obras.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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� Deliberado, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas a  realização  da IV Grande Prémio 

Atletismo Alto Côa, com fundamento na  informação do Sector de Expediente Geral e Arquivo;----- 

 

� Deliberado, por unanimidade,  indeferir, o pedido de apoio  formulado pela  Associação Juventude 
Pontense, para a realização de  espectáculo de Variedades Taurinas,  visto o  protocolo a celebrar 
com a associação contemplar estes eventos.--------------------------------------------------------------------- 

 
� A Câmara aprovou o Protocolo a celebrar com a Associação Cultural e Recreativa e Desportiva 

“Estêvojovem”, que tem como objectivo de apoiar o Plano Anual de Actividades da Associação 
apresentado para o ano de 2009 no sentido de estimular a dinâmica da Associação e num 
compromisso de fortalecer laços de amizade e boa convivência entre os  associados reforçando a 
oferta de actividade, em que a Câmara se compromete a efectuar a transferência de 1.000,00�, para 
desenvolver e promover o Plano de Actividades;--------------------------------------------------------------- 

 
ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

 
� Deliberado, por unanimidade, adquirir os materiais e fazer o seu controlo para intervenção de uma 

habitação de Maria Bernardina Lourenço Ramos Simões residente na  Freguesia de Aldeia de 
Santo António, conforme informação prestada pelo serviço.------------------------------------------------- 

 
� Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido de aquisição de computador para a aluna 

portadora de deficiência, Adriana Prata Vicente, solicitado pela Escola Secundária de Sabugal, 
com fundamento na  informação prestada pelo serviço.------------------------------------------------------- 

 
DIVISÃO FINANCEIRA 

DIVERSOS 
 
� Deliberado, por unanimidade, aprovar a 5ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2009/2012 e 6ª 

ao Orçamento para 2009. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
� Tomou conhecimento da Termo de Contagem Trimestral à  Tesouraria realizada no dia 01/07/09.--- 
 

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

protocolo de colaboração para a “Colocação de Contadores de Água”, com fundamento na 
delegação de competências oportunamente formalizada, sendo da responsabilidade da Câmara o 
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encargo financeiro, no montante de 270,00� acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como a 
fiscalização dos trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

colaboração para a “ Instalação de um Parque Infantil”, com fundamento na delegação de 
competências oportunamente formalizada, sendo da responsabilidade da Câmara o encargo 
financeiro, no montante de 12.460,12� acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como a 
fiscalização dos trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

colaboração para “Instalação de um Parque Infantil”, com fundamento na delegação de 
competências oportunamente formalizada, sendo da responsabilidade da Câmara o encargo 
financeiro, no montante de 7.675,00� 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 das Éguas, um 

protocolo de colaboração para “Instalação de um Parque Infantil”, com fundamento na delegação 
de competências oportunamente formalizada, sendo da responsabilidade da Câmara o encargo 
financeiro, no montante de 9.956,50� acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como a 
fiscalização dos trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

colaboração para “ Instalação de  um Parque Infantil”, com fundamento na delegação de 
competências oportunamente formalizada, sendo da responsabilidade da Câmara o encargo 
financeiro, no montante de 10.125,00� acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como a 
fiscalização dos trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

colaboração para a execução da obra “Reparação do Pontão da Junta das Águas”, com fundamento 
na delegação de competências oportunamente formalizada, sendo da responsabilidade da Câmara o 
encargo financeiro, no montante de 2.350,00� acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como a 
fiscalização dos trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DIVERSOS 

 

� Deliberado, por unanimidade, rectificar o valor  do protocolo celebrado com a Junta de Freguesia 

de Stº Estêvão, para execução da obra de “ Calcetamento da Rua da Estrada Velha”d e 8.334,00�, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor para 9.265,41� com IVA incluído. --------------------------------- 
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OBRAS PÚBLICAS 
 
TRABALHOS A MAIS  
 
� Informação do fiscal da obra de “VIA ESTRUTURANTE DA RAIA – 1ª FASE ”, sobre a necessidade de 

execução de trabalhos a mais na obra, com fundamento no disposto no art. 26º do Dec. Lei n.º 
59/99 de 2 de Março. Deliberado, por unanimidade, autorizar a execução destes trabalhos, como 
trabalhos a mais da empreitada, pelo montante de 214.397,32 � acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor e aprovar a prorrogação do prazo de execução, por mais 45 dias. ----------------------------------- 

 
RECEPÇÃO DEFINITIVA 
 
� Deliberado, por unanimidade, receber definitivamente, a obra “Instalação de um Relvado no 

Campo de Futebol do Sabugal “,  promover a restituição das quantias retidas a título de reforço da 
garantia e a extinção das garantias prestadas. ------------------------------------------------------------------ 

DIVERSOS 
 

� Deliberado, por unanimidade, isentar  a Casa do Cristo Rei, na Ruvina, do pagamento  das taxas 

dos ramais de água e saneamento, como contrapartida à permissão  de travessia de um prédio de sua 

propriedade com a rede de Água e Saneamento à Ruvina.---------------------------------------------------- 

 
AQUISIÇÃO DE TERRENO 
 
� Informação do Sector de Património e Notariado a solicitar a alteração do nome do proprietário 

da parcela n.º 4  do Mapa de Expropriações, de Joaquim Paula - Castanheiros  para  Nazaré Neves 
Aguilar Melo,  relativo  à obra  de  “ Estrada de Ligação Sabugal – A23 Aquisição de terrenos do 

troço entre a E.M563 e a Qtª das Galinhas” . Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido--------- 

 
� Deliberado, por unanimidade, adquirir  as seguintes   parcelas de terreno, regista  ma matriz predial 

rústica sob os artigos matriciais: 

- 581, com a área de 0,305000 ha; 

- 582, com a área de 0.310000 ha 

- 583, com a área de 0.340000 ha 

- 579, com a área de 3,345000 há 

 

 num total de 4,29 ha ao preço de 1�/m2 totaliza do valor de 42.900,00�, a   José Ferreira de     

Carvalho, para Ampliação da Zona de Localização Empresarial do Sabugal.--------------------------- 
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----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 


