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           Acta da Reunião de 28-04-2010 

 

                           

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 17/ 2010 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA  28 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:  Sede da Junta de Freguesia de Quadrazais 

 

 

SALDO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2010 ----->    Op. Orçamental:              528.483,74 €    

                   Op. Não Orçamental:    723.436,82 € 
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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, dando inicio à reunião dizendo  que era sempre com 

prazer que se deslocavam às freguesias do concelho, cabendo  hoje a vez a Quadrazais. Era a terceira 

reunião que se fazia  fora da sede do concelho e, pelo que estava a ver, a mais participada. 

Agradeceu a forma como tinham sido recebidos e de seguida passou a palavra à  Presidente da 

Junta de Freguesia de Quadrazais  que agradeceu a presença de  todos, com uma nota especial   à 

população de Quadrazais pela ajuda prestada  na  organização desta reunião de Câmara. --------------- 

 

� Tratando-se de uma  reunião publica  foi dada  palavra  aos munícipes que  pretendessem  intervir. 

Assim tomou a palavra  Octávio Vinhas que começou por dizer que, na sua qualidade de Presidente 

de Junta, em mandato anterior,  tinha tido a  oportunidade de trabalhar quer com o actual  Presidente 

da Câmara  quer com o Vereador Ernesto,  que tinha sido um prazer e nunca tendo havido qualquer 

problema. De seguida perguntou: 

 

� Se a ETAR já estava concluída; 

� Como estava o assunto relativo ao Arranjo Urbanístico de Ozendo; 

� O Fontanário de Ozendo; 

� Qual o ponto da situação relativamente  à Ligação Quadrazais – Malcata; 

� Qual o ponto da situação do projecto relativo à Estrada de Quadrazais – Ozendo; 

� O saneamento de Ozendo; 

 

Continuou dizendo que havia dificuldade em se fazer a cobrança da água, em virtude de não haver 

contadores e a maioria das  casas serem de  emigrantes. Disse ainda que havia alguma dificuldade em 

pagar as tarifas por parte de pessoas com baixo rendimento. De seguida leu um documento onde 

constavam os projectos por si iniciados, enquanto Presidente da Junta de Freguesia.  

 

De seguida tomando a palavra o Presidente da Câmara disse que: 
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• O saneamento do Ozendo, conjuntamente com mais 5 ou 6 localidades, inclusive algumas 

freguesias, nomeadamente Ozendo, Batocas, Ruivós, Vale das Éguas, Lomba, Badamalos, 

Quarta – Feira e Rebelhos,  eram  localidades que já tinham projecto  executado estando a 

aguardar decisão governamental, relativamente ao facto de saber se seria a Empresa  Águas do 

Zêzere e Côa a fazer a obra  ou se seria a Câmara.. Que em Novembro a Empresa  tinha 

apresentado uma candidatura a Fundos Comunitários (que apenas eles podiam fazer, estando vedada às 

Câmaras), desconhecendo se  a Empresa posteriormente  delegaria na Câmara  a execução das 

obras. 

 

• A ETAR – Estação de Tratamento de Aguas Residuais, era da responsabilidade da Empresa 

Águas do Zêzere e Côa, uma vez que era  a detentora  das redes de  abastecimento de água em 

alta e o transporte até ao depósito, contudo iria verificar a situação. 

 

• Relativamente ao Arranjo Urbanístico de Ozendo, desconhecia a situação mas, normalmente 

este tipo de trabalhos era feito pelas Juntas de Freguesia. Entende, no entanto que não deveria 

haver investimentos em arruamentos antes da execução do saneamento, em virtude deste 

pressupor o arranjo dos arruamentos; 

 

• A ligação de Quadrazais – Malcata estava inserida nas 16 candidaturas feitas  ao Programa  

PRODER,  tendo  a Junta de Freguesia candidatado a ligação Quadrazais – Ozendo, ou seja: das 

16 candidaturas, duas são as ligações Quadrazais – Malcata e Quadrazais – Ozendo. Ver-se-ia se 

haveria  dinheiro para todos os caminhos; 

 

• Relativamente à cobrança da água por parte das pessoas de baixo rendimento, o actual 

Regulamento  Municipal  prevê que  pessoas com baixo rendimento possam ficar isentas do 

respectivo pagamento, desde que o solicitassem, tendo admitido, haver alguma falta de 

divulgação dos incentivos existentes, por parte dos serviços, como era o caso da isenção de 

pagamento das licenças de construção por parte dos jovens casais que as idades de ambos sejam 

inferiores a 65 anos. Quanto à questão  dos emigrantes, disse que havia  um enorme prejuízo 

com essas casas, porque não sendo habitadas, não havia  manutenção dos contadores por parte 

dos proprietários, o que implicava que, quando um contador rebentava, não havia informação 

por forma a que a situação pudesse ser logo resolvida. E que não seria justo para com os outros 

habitantes, os emigrantes ficarem isentos do pagamento da taxa de disponibilidade. 
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� Tomando a palavra a  Presidente da Junta de Freguesia  disse que há mais de 20 anos que pagava 

contador, embora nunca tivesse usufruído de água da rede, por opção própria, tendo, em resposta,  o 

Presidente da Câmara dito que  se estava  a tentar resolver essas situações.----------------------------- 

 

� Tomando a palavra o Sr. Fernando disse que no Ozendo a recolha de lixo só era feita  uma vez por 

semana apesar de pagarem a taxa de saneamento como os outros. Que com este calor deveria haver 

recolha com mais regularidade bem como deveria haver uma desinfecção dos contentores.. Em 

resposta o Presidente da Câmara disse que iria verificar essa situação e que todos os contentores 

eram periodicamente desinfectados, tendo acrescentado ainda que se estava a fazer um esforço a 

nível de educação ambiental, por forma a que houvesse separação de lixo, colocando-o 

posteriormente nos respectivos ecopontos. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Não havendo mais intervenções por parte do público, o Presidente da Câmara deu a palavra ao 

Vereador António Dionísio que, tomando a palavra disse ter algumas situações que gostaria de ver 

resolvidas: 

 

1. Ligação Ozendo - Quadrazais, disse que a Câmara não se poderia estar a compadecer com a 

aprovação ou não do caminho rural para que esta estrada fosse feita porque, como o Presidente da 

Câmara tinha dito, seria difícil todos serem contemplados, pelo que a Câmara deveria pensar num 

projecto de  estrada e,  se  o caminho rural fosse aprovado, melhor, mas caso não  fosse deveria 

haver  alternativa, porque, em seu entender não se compreende que uma anexa como Ozendo não 

dispusesse de uma ligação à sua Freguesia ( de cerca de 2.700 metros) e  que se a situação não se 

pudesse resolver  este ano, fosse tida em conta  no Plano e Orçamento do próximo ano. 

 

2. Ligação Quadrazais – Malcata disse que todos tinham uma grande perspectiva futura com o 

desenvolvimento que poderia gerar o”Ofélia Club” mas não se poderia estar à espera que ele seja 

construído para que se fizessem as respectivas ligações; 

 

3. Disse que relativamente aos contentores do lixo, alguma coisa tinha sido feita pois tinham 

colocado mais contentores. No entanto a Câmara deveria fazer um esforço maior, por forma a 

colocar mais ecopontos, porque realmente na reciclagem é que estava o desenvolvimento. Em 

resposta a Vice – Presidente disse que a responsabilidade da colocação dos ecopontos era da 

Empresa Resistrela, tendo o Presidente da Câmara acrescentado que lhe tinha sido solicitado que 

todas as localidades que tivessem cafés, bares e/ou restaurantes fossem tidos em conta para a 

colocação de ecopontos, estando a Empresa  a fazer um esforço nesse sentido. 
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4. Solicitar que fosse reapreciado por parte da Câmara todo o processo relativo às eólicas do 

Troviscal. 

 

� A Vereadora Sandra Fortuna tomou a palavra para: 

 

1. Dar os parabéns à Presidente de Junta de Freguesia, que tinha a sala muito bem preparada 

para receber o executivo e que um ramo de flores ficava sempre bem. Que as instalações da 

Junta de Freguesia  eram  óptimas e desejou  a continuação de um bom trabalho. 

 

2. Saudar os habitantes de Quadrazais e Ozendo, pois de facto era a primeira reunião de Câmara 

em que havia participação do público. 

 

3. Dizer  que as infraestruturas eram necessárias para a Freguesia, não esquecendo que já  

dispunha  de algumas e que   as pessoas  deveriam de ser tidas em conta, quer os idosos quer 

os jovens. Que para eles se deviam criar condições e estar atentos aos mais jovens, criando 

incentivos, para que não tivessem que  abandonar a Freguesia. 

 

� O Vereador Luís Sanches tomou a palavra para: 

 

1. Agradecer a amabilidade e as condições em que foram recebidos. Que tinha ouvido  

atentamente todos os  intervenientes e que realmente a questão das  estradas de ligação já 

deveria estar resolvida há muito tempo, mas pelo que  tinha podido constatar  o Presidente 

da Câmara estava atento.  

 

2. Pedir ao Presidente da Câmara que olhasse para todas as ETAR’s do Concelho, e que 

pedisse aos técnicos da Câmara que se deslocassem às ETAR’s, em virtude dos estragos 

ocorridos pelo mau tempo sentido neste Inverno, tendo o Presidente da Câmara respondido 

que quanto à questão das ETAR’s iria solicitar esse levantamento à Empresa  Águas do 

Zêzere e Côa, para posteriormente informar da situação (ficando o Vereador Ernesto responsável 

pela situação invocada). 

 

3. Solicitar que fosse enviado um ofício a todas as Juntas de Freguesia do Concelho a explicar 

a situação das taxas e tarifas, porque havia muitos Presidentes de Junta novos que 

desconheciam essa situação. Em resposta o Presidente da Câmara disse que iria ter uma 
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reunião com todos os Presidentes de Junta, na sexta – feira (dia 30/04/2010) e que iria apelar 

para que lessem o Regulamento de Taxas, Tarifas e Licenças muito atentamente. 

 

4. Dizer que no Sabugal tinha estado uma grande comitiva  com o Ministro da Agricultura, o 

Secretário de Estado, o Governador Civil, Presidentes de Câmara e outras Entidades,  e se 

relativamente às preocupações da Câmara Municipal do Sabugal  tinha ficado, por parte do 

Ministro da Agricultura, algo em concreto para o concelho do Sabugal, tendo o Presidente 

da Câmara respondido que  lhe transmitira todas as  situações do Concelho, tendo ficado  

de se agendar uma visita de trabalho de campo, mas que efectivamente ficara com 

conhecimento  das  suas preocupações  e levara um dossier  com  todas as situações focadas.  

 

� O Vereador Joaquim Ricardo tomou a palavra para: 

 

1. Agradecer à população de Quadrazais a óptima recepção feita, na pessoa da Presidente da Junta 

de Freguesia, e demonstrar a sua satisfação pelo número de mulheres que estavam presentes, o 

que não sendo habitual, era de louvar. 

 

2. Dizer que quando o  executivo tinha tomado a decisão de realizar reuniões em todas as 

Freguesias do Concelho, se dúvidas houvesse quanto à bondade da decisão, aqui estava a prova 

da sua necessidade. Efectivamente o executivo aqui estava para ouvir, perguntar e depois 

resolver; 

 

3. Dizer que a questão das Ligações de Ozendo – Quadrazais e Quadrazais – Malcata, eram 

ligações que urgia resolver; 

 

4. Desejar  ânimo e coragem à Presidente de Junta de Freguesia de Quadrazais, na continuação do 

seu trabalho como autarca. 

 

� A Vice – Presidente tomou a palavra para convidar todo o executivo a estar presente nas “I 

Jornadas do Património Geológico e do Geoturismo”, a decorrer nos dias 1 e 2 de Maio, no 

Auditório Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 
 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar a acta da reunião ordinária de 14/04/2010. --------------------- 
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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 22/04/10 a 28/04/10. -------- 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 

DIVERSOS 

 
� Deliberado, por unanimidade, autorizar a transferência do montante de 6.278,91€ correspondente à 

comparticipação da Câmara, no período de 01/01/2010 a 30/04/2010 para os Serviços Sociais do 

Pessoal da Câmara Municipal de Sabugal, no âmbito de protocolo oportunamente formalizado. ----- 

 

SUBSÍDIOS 

 

� Carta da Casa do Concelho do Sabugal a solicitar apoio financeiro para a realização da XXXII 

Capeia Arraiana, a realizar na Praça de Touros do Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 29/05/2010. 

Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 2.500,00€. ------------------------------ 

 

� Carta de Maria Teresa Nabais Robalo Correia a solicitar autorização para que a dívida referente a 

consumo de água, no valor total de 1.227,43€, possa ser paga em prestações fixas de 30,00€/mês. 

Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento fraccionado da tarifa de água em dívida, no 

valor de 513,61€, conforme solicitado, e perdoar os juros de mora, no valor de 148,01€ e 

correspondentes execuções fiscais, no valor de 565,81€. ----------------------------------------------------- 
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ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

 

� Informação do Sector de Acção Social e Educação sobre a inclusão de uma adenda ao Protocolo 

celebrado com a ASTA – Associação Sócio – Terapêutica de Almeida e aprovado em reunião de Câmara 

de 06/02/09, por forma a integrar o valor de 295,20€ de custos associados ao transporte de Tânia 

Gonçalves Martins, residente em Malcata, em virtude de ser portador de deficiência a nível mental. 

Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido. --------------------------------------------------------------- 

 

� Informação do Serviço sobre o pedido de isenção do pagamento das despesas efectuadas com a 

limpeza/esvaziamento da fossa, formulado por Isabel Trindade Gonçalves, residente no Largo da 

Igreja, Batocas, Freguesia de Aldeia da Ribeira, em virtude das dificuldades económicas do seu 

agregado familiar. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido. ---------------------------------------- 

 

� Informação do Serviço sobre o pedido de pagamento fraccionado da despesa de água no valor de 

87,06€ em 4 prestações, formulado por Maria Rosa Marques Vaz Nabais, face às dificuldades 

económicas sentidas. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido, bem como perdoar o 

pagamento das respectivas execuções fiscais e juros de mora. ---------------------------------------------- 

 

� Informação do Serviço sobre Prevenção e Tratamento de Doentes Alcoólicos do Concelho do 

Sabugal. Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 1.500,00€ e aprovar o 

Acordo de Colaboração a celebrar com o Centro de Alcoólicos Recuperados da Guarda para o ano 

de 2010, tendo como objectivo “prevenir o alcoolismo e os problemas ligados ao álcool (prevenção 

primária); dinamizar e sensibilizar o tratamento de alcoólicos em articulação com os serviços de 

saúde oficiais e o Centro regional de Alcoologia Maria Lucília Mercês de Mello em Coimbra; 

assistir e amparar os alcoólicos tratados e respectivos familiares”, devendo o mesmo ser 

outorgado pelo Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------- 

 

DIVISÃO FINANCEIRA 

DIVERSOS 

 

� A Câmara tomou conhecimento da Reconciliação Bancária referente ao mês de Março de 2010. -- 

 

JUNTAS DE FREGUESIA 

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

 

� Junta de Freguesia de Sortelha, a quantia de 8.094,45€ da verba de capital e/ou até ao seu 

limite, para  a obra de “Pavimentação em Cubos de Granito nas Caldeirinhas”. -------------- 

 

� Junta de Freguesia de Santo Estêvão, a quantia de 4.297,86€ da verba de capital e/ou até 

ao seu limite, para  a obra de “Demolição e Construção da Casa Mortuária”. ----------------- 
 

DIVERSOS 

 
� Deliberado, por unanimidade, transferir para as Juntas de Freguesia, a quantia total de 5.863,77 € 

referente a “Aquecimento das Escolas”, distribuída da seguinte forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBRAS PÚBLICAS 

RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 

� Deliberado, por unanimidade, receber definitivamente a obra: “Arranjo urbanístico em Aldeia da 

Ponte. Iluminação do Jardim junto à Ponte Romana” , devendo ser extintas  as garantias/cauções 

prestadas  bem como reembolsadas as quantias retidas a título de reforço da garantia, acrescida dos 

respectivos juros, se a eles houver direito. ---------------------------------------------------------------------- 

SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS 

 

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

firma João Tomé Saraiva – Sociedade de Construções, Ldª, referente à obra: “Ligação A23 – 

Fronteira – Construção da Variante ao Soito” no montante de 17.825,84 €, com fundamento na 

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

 

 

Localidade Valor 

Sabugal 2.483,25€ 

Vale de Espinho 694,41€ 

Aldeia da Ponte 724,55€ 

Vila Boa 760,00€ 

Aldeia de Stº António 1.201,56€ 

TOTAL 5.863,77€ 
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DIVERSOS 

 

� Deliberado, por unanimidade, autorizar a abertura de concurso para 2 postos de trabalho na área de 

Assistente Operacional (Cantoneiros de limpeza), em regime de contrato de trabalho por tempo 

indeterminado, com fundamento no n.º 2 do art. 6º da Lei n.º 12-A/2009 de 27 de Fevereiro. ---------- 

 

 

----Sendo catorze horas e trinta 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 -       
 


