
 

                           

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 22/ 2010 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA  2 DE JUNHO 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 01 DE JUNHO DE 2010 ----->    Op. Orçamental:            339.830.64  €    

                   Op. Não Orçamental:     740.789.73 € 
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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 tomou a palavra para: 

 

• Dizer que face ao entendimento  da DREC – Direcção Regional de Educação do 

Centro, o encerramento de escolas seria uma realidade, vindo a repercutir-se na 

Autarquia uma despesa acrescida a nível do transporte dos alunos e a necessidade de 

tomada de posição do executivo sobre o assunto.---------------------------------------------- 

 

• Entregar ao executivo  uma cópia da acta da  reunião da Comissão Municipal para as 

Comemorações do Centenário da Republica,  que decorreu na Casa do Concelho do 

Sabugal,  em Lisboa onde foi apresentado um conjunto de propostas de actividades, 

tendo  sido aprovado o plano de acção  que a seguir se transcreve:   
 

“ a)  Integrar o ponto 2, 3 e 8 numa proposta de exposição a decorrer na galeria de exposições 

temporárias do Museu Municipal, com inauguração no dia 5 de Outubro de 2010.  A exposição 

documental, fotográfica, iconográfica, alusiva a factos e personalidades republicanas sabugalenses, etc. 

Fará parte de um conjunto de actividades a desenvolver nos dias 4 e 5 de Outubro, com a seguinte 

programação: dia 4/ tarde - plantação de uma árvore no espaço da Escola Secundária ( proposta 7); dia 

4 /noite- no Auditório Municipal, palestra a cargo do Prof. Dr. Rui Vieira Nery, seguida de Concerto a 

cargo da Banda Filarmónica Bendadense ( homenagem comemorativa dos 140 Anos); dia 5 – Cerimónia 

Comemorativa da República, com abertura da Exposição, intervenções alusivas ao acto com  toque do 

Hino “Maria da Fonte” (abertura da cerimónia) e do Hino “ A Portuguesa” ( encerramento da 

cerimónia). 

b) Edição de catálogo da exposição; 

c) Edição de medalha comemorativa, solicitando autoria ao artista sabugalense, Manuel Morgado; 

d) Ciclo de Conferências, agendar e a coordenar co o Sr. Governador Civil do Distrito da Guarda (Ex. 

Prof. Dr. Adriano Moreira e Prof. Dr. Manuel Braga da Cruz), em datas a definir; 

e) Visita de estudo dos alunos do Curso de Assistente de Conservação e Restauro, da Escola Secundária 

do Sabugal, à Casa dos Patudos, Museu José Relvas, em Alpiarça, com trabalhos paralelos a 

desenvolver no âmbito da disciplina de História da Arte, transpondo para a Arte contemporânea da 
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época ( propõe-se visita guiada com acompanhamento do Dr. Nuno Saldanha, ex Director do Museu 

José Relvas”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� De seguida  tomou a palavra o  Vereador Joaquim Ricardo  para:  
 

• Dizer que era  imperioso  tratar-se da questão das Taxas, Licenças e Prestação de 

Serviços considerando que o anterior diploma  tinha caducado em 30/04/2010, pelo 

que a partir dessa data  a cobrança de taxas ficaria comprometida. Em resposta o 

Presidente da Câmara disse ter dado ordens aos funcionários para cobrarem as taxas 

respectivas, e se houvesse reclamação por parte de algum munícipe pela cobrança de 

taxa indevida, então proceder-se-ia à devolução do valor cobrado.  

 

• Perguntar quais as medidas de austeridade propostas pela Câmara com vista à 

redução da despesa; 
 

• Propor uma visita à Empresa Municipal Sabugal + uma vez que  era  uma Empresa 

Municipal e o novo executivo ainda não tinha visitado as suas  instalações.  
 

• Alertar para a existência de um edifício no cruzamento da E.N. 233 c/ a Estrada 

Municipal para Sortelha que se encontrava em  muito mau estado de conservação, com 

o telhado a cair,  o que poderia vir a provocar uma tragédia, tendo o Presidente da 

Câmara respondido que iria  dar ordens  no sentido de acautelar  a situação.------------ 

 

� De seguida  tomou a palavra o  Vereador António Dionísio   para:  

 

• Dizer que  em reunião anterior  tinha sido entregue o Projecto de Regulamento de 

Taxas, Licenças e Prestação de Serviços, sendo que a respectiva tabela seguiria mais 

tarde, nessa semana, mas  facto  era  que nada  tinha recebido. Assim e face ao que tinha 

sido dito pelo  Presidente da Câmara os técnicos deveriam  ter  a responsabilidade de 

urgência. 

 

• Dizer que  no Centro transfronteiriço do Soito tinham sido feitas obras e deixado  aí o 

entulho pelo que deveria a Câmara  mandar proceder à sua retirada. Em resposta o 

Presidente da Câmara disse que iria dar ordens nesse sentido; 

 

• Pedir informação sobre os contratos de  avença, actualmente em vigor. Em resposta o 

Presidente da Câmara disse que  lhe faria chegar essa informação. ----------------------- 

 

� De seguida  tomou a palavra o  Vereador Luís Sanches   para:  
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• Perguntar qual o ponto da situação relativamente a Bermas e Valetas, nomeadamente a 

questão de prazos e valores acordados, tendo o Presidente da Câmara dito que tinha 

reunido com a Mesa das Juntas de Freguesia e com diversos empresários da área da 

“ceifa”, tendo  ficado  acordado que iria ser dada a possibilidade de as Juntas puderem 

assumir  o encargo até 250,00€/km, relativamente a vias principais,  o  que estava a ser 

transmitido a todas as Juntas de Freguesia; 

 

• Perguntar qual o ponto da situação  relativamente  à carteira de  Seguros da Câmara, 

tendo o Presidente da Câmara respondido que o assunto estava a ser tratado com o 

serviço e que posteriormente seria dada informação; 
 

• Perguntar se se mantinha em vigor a deliberação tomada relativamente ao facto de 

apenas serem encerradas escolas que tivessem menos de 10 alunos, tendo o 

Presidente da Câmara respondido que era a posição que a Câmara tinha neste 

momento e que iria transmitir no Conselho Municipal de Educação; 
 

• Dizer que  tinha constatado que a Limpeza do Mercado tinha sido feita  pelo  pessoal 

da Câmara, apesar de  em reunião anterior  ter sido dito que esse trabalho seria 

executado pelos Sapadores. Em resposta o Vereador Ernesto Cunha disse que esse 

trabalho era da responsabilidade dos Bombeiros Voluntários do Sabugal, conforme 

protocolado,  e que iria alertar os funcionários da Câmara para não procederem à 

limpeza nessa zona. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

� De seguida  tomou a palavra a   Vereadora Sandra Fortuna   para:  

 

• Perguntar qual o ponto da situação relativamente à questão, já abordada em reunião 

anterior pelo Vereador Francisco Vaz, do Local de Estacionamento dos Táxis. Em 

resposta o Vereador Ernesto Cunha disse que já tinha reunido com os taxistas tendo 

ficado acordado que essa questão tratar-se-ia depois das Festas de S. João; 

 

• Dizer que a Câmara deveria assumir um papel decisivo para que as escolas do concelho 

não fossem encerradas, devendo até, se necessário, envolver os Encarregados de 

Educação, pois tinham força reivindicativa, como também elaborar um documento 

único elaborado pelos diferentes elementos da Comissão Municipal de Educação. O 

Presidente da Câmara em resposta disse que, efectivamente, os encarregados de 

educação em muito tinham contribuído nos anos transactos para o não encerramento das 

mesmas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Dizer que se deveria pensar numa forma de dinamizar o Mercado Municipal pois 

achava que estava a ficar muito “vazio”. Em resposta o Presidente da  Câmara  disse 

que  o Veterinário  Municipal,  Dr. Martinho Marques, estava a  elaborar um estudo 

com vista à dinamização do espaço e logo que concluído daria  dele conhecimento  ao 

executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pelas 12 horas e 15 minutos a reunião foi interrompida para uma visita ao edifício da antiga 

Empresa DACHE- Confecções, Lda. Recomeçando os trabalhos às 14 horas e 30 minutos. ---------------- 

 

ORDEM DO DIA 
 

 

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 26/05/10 a 

02/06/10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ISENÇÃO DE TAXAS 
 

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

pagamento de taxas  a construção de uma edificação destinada a habitação, sita no Sítio do 

Souto do Rio, Freguesia de Aldeia de Santo António, nos termos da alínea d) do n.º 3 do art. 77º 

das Isenções do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas, formulado por Marta Isabel 

da Silva Vieira da Cunha Afonso e Luís Filipe Pereira Afonso. ----------------------------------- 

 

DIVISÃO FINANCEIRA 
DIVERSOS 
 
� Deliberado, por unanimidade, aprovar a 4ª Alteração ao Orçamento para 2010 e a 4ª 

Alteração às Grandes Opções do Plano 2010/2013. ---------------------------------------------------- 
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� Deliberado, por unanimidade, aprovar a 1ª Revisão ao Orçamento para 2010 e 1ª Revisão às 

Grandes Opções do Plano 2010/201, devendo os documentos ser submetidos à aprovação da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

JUNTAS DE FREGUESIA 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

� Deliberado, por unanimidade, celebrar com a Junta de Freguesia de Aldeia de Stº António, 

um protocolo de colaboração para “Reparações na Escola do 1º Ciclo”, com fundamento na 

delegação de competências oportunamente formalizada, sendo da responsabilidade da Câmara o 

encargo financeiro, no montante de 1.950,00€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem 

como a fiscalização dos trabalhos. -------------------------------------------------------------------------- 

 

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

de colaboração para “Obras de Drenagem da Fonte Velha e Muro de Suporte na Rua da 

Fonte”, com fundamento na delegação de competências oportunamente formalizada, sendo da 

responsabilidade da Câmara o encargo financeiro, no montante de 20.600,00€ com IVA incluído 

à taxa legal em vigor, bem como a fiscalização dos trabalhos. ----------------------------------------- 
 

� Deliberado, por unanimidade, celebrar com a Junta de Freguesia de Pousafoles do Bispo, um 

protocolo de colaboração para “Muro de Suporte em Monte Novo”, com fundamento na 

delegação de competências oportunamente formalizada, sendo da responsabilidade da Câmara o 

encargo financeiro, no montante de 600,00€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como 

a fiscalização dos trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

colaboração para “Execução de Rede de Águas Pluviais e Pavimentação da Travessa da Rua 

da Padaria”, com fundamento na delegação de competências oportunamente formalizada, sendo 

da responsabilidade da Câmara o encargo financeiro, no montante de 3.500,00€ acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, bem como a fiscalização dos trabalhos. ----------------------------------- 

 

OBRAS PÚBLICAS 
 
DIVERSOS 
 
� Deliberado, por unanimidade autorizar a prorrogação da suspensão dos trabalhos até 

12/6/2010, na obra “Variante ao Soito”, requerida pelo consórcio adjudicatário. Foi ainda 

deliberado, por unanimidade, autorizar uma prorrogação graciosa do prazo (sem direito a 
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revisão de preços) pelo período de 6 meses, considerando o volume e a morosidade de certos 

trabalhos que ainda faltam executar, com fundamento na informação prestada pelo fiscal da 

obra (inf. n.º op-vc/022/10). ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Deliberação por unanimidade, autorizar a aquisição da parcela de  terreno sito no Alto da 

Ponte, Freguesia de Aldeia de St. António, propriedade de herdeiros do Dr. António Vilardell 

Viñolas, pelo valor de 6.008,72€, conforme informação prestada pelo Serviço de Obras 

Municipal (Inf. n.ºop-vc/026/10). ------------------------------------------------------------------------------ 

 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
 
 
� Deliberado, por unanimidade, autorizar a prorrogação graciosa do prazo de execução da obra 

de “Execução da Rede de Água e Saneamento a Lameiras”, por mais 4 meses (sem direito a 

revisão de preços), com fundamento na informação prestada pelo fiscal da obra. ------------------ 

 

EDP 

 

� Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento à EDP, no valor de 1.938,09€, acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor (conforme orçamento apresentado), relativo à Ampliação de Rede 

BT/IP na Estrada que liga Bismula a Carvalhal, Freguesia de Bismula. ------------------------------ 

 

----Sendo dezasseis horas e quarenta e cinco 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 -       


