
                             

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 23/2009 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2009 

 

 

PRESIDENTE: 

 

Manuel Rito Alves 

 

 

VEREADORES: 

 

Manuel Fonseca Corte 

José Santo Freire  

António dos Santos Robalo 

Ernesto Cunha 

Rui Manuel Monteiro Nunes 

Luís Manuel Nunes Sanches 

 

FALTARAM POR MOTIVO JUSTIFICADO: 

 

 

 

HORA DE ABERTURA: 

 

Dez Horas e Trinta Minutos                                                                                                                                                                                      

 

 

LOCAL: Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho 

 

 

SALDO DO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2009 ----->     Op. Orçamental:          1.255.868,33€    

                         Op. Não Orçamental:      591.094,38€ 
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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. ------------------- 

 

INTERVENÇÃO DO PUBLICO 
 
� Tratando-se de uma reunião pública esteve presente Maria Alice Nobre Capelo à qual, de 

conformidade com o disposto no nº 5 do art. 84º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, foi dada a 

palavra. Assim disse que pretendia resolver uma questão relacionada  com a expropriação de um 

terreno destinado às obras de Construção da Ponte Açude no Sabugal. Analisado o assunto verificou-

se que o mesmo ainda não estava resolvido em virtude da senhora não ter apresentado os necessários 

documentos, tendo-lhe sido  pedido para os enviar.------------------------------------------------------------ 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
� O Presidente da Câmara  tomou a palavra para fazer a seguinte proposta: 
 

• Solicitar ao Ministério da Agricultura que, com a maior brevidade possível, sejam 
operacionalizadas as candidaturas correspondentes à disponibilização das compensações 
aprovadas na sequência dos incêndios ocorridos nos passados dias 30 e 31 de Agosto e 1 e 2 de 
Setembro. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 
 

� Por proposta do Vice - Presidente da Câmara, e no âmbito do apoio às actividades económicas 
desenvolvidas no Concelho e tendo em conta o estado lastimável (pó no verão e lama no Inverno) do 
acesso ao Restaurante “O Pirão”, sito na Quinta das Poldras, a Câmara deliberou proceder à 
pavimentação do referido acesso, logo que a negociação em curso com os proprietários de 
urbanização se conclua. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
� O Presidente da Câmara tomou a palavra para referir que era necessária a marcação de uma 

reunião extraordinária,  a  última do mandato,   para resolução de  algum assunto urgente que 

pudesse  vir a surgir. Assim ficou marcada  uma reunião para o próximo dia 29/11/09 com  às 10.30 

horas, tendo ficado avisados todos os vereadores.-------------------------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar, por unanimidade, a acta da reunião ordinária de 02/10/09. -- 
 



 

                               
 Câm   Câmara  Municipal de Sabugal 

3 

DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO URBANÍSTICO  
(D.E.P.U.) 

 
OBRAS PARTICULARES   

 
� A Câmara tomou conhecimento: 
 

Dos despachos exarados pelo Presidente da Câmara no uso da competência a que se refere o art. 91º 
da Lei  nº 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 06/10/09 a 16/10/09. ------------------------------------------------- 

 

� Face ao pedido formulado por João Nascimento Ramos de constituição de Propriedade Horizontal 

para o prédio sito na R. do Cruzeiro n.º 19 e n.º 21, em Bendada, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artº 1077 e descrito na Conservatória do Registo Civil sob o nº 174/19910522,  a  Câmara 

deliberou, por unanimidade deferir o pedido, com fundamento na informação n.º 06PA-BEN/07da 

D.E.P.U.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
 
TOMADA DE CONHECIMENTO 
 
� Do oficio do Regimento de Infantaria n.º 14 – Coronel Rui Fernando Baptista Moura a 

apresentar os seus respeitosos e cordiais cumprimentos de despedida e manifestar o seu sincero 
reconhecimento por todas as provas de consideração, estima e amizade, bem como por toda a 
colaboração prestada pela Câmara Municipal------------------------------------------------------------------- 

 
� Da Carta da Associação Cultural e Desportiva do Soito, a convidar o executivo para estarem 

presentes no dia 18 de Outubro pelas 15 horas no Estádio do Calvário para a entrega das faixas de 
Campeões da 2ª Divisão Distrital relativa à época desportiva 2008/2009.---------------------------------- 

 
� A Câmara tomou conhecimento da prestação de contas apresentadas pela AcriSabugal, relativa à 

verba de 20.000€, que lhe foi transferida para a aquisição de forragens na sequência dos incêndios de 

30, 31 de Agosto e de 1 e 2 de Setembro.-------------------------------------------------------------------- 

 
DIVERSOS 
 
� Carta da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.,  a  remeter  a  proposta  de  escalas de  
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turnos das farmácias do Concelho do Sabugal para o ano 2010, nos termos do disposto no n.º 2 do  

art. 2º da Portaria n.º 582/2007, de 4 de Maio. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

Não participou na discussão e votação o Presidente da Câmara, por se encontrar impedido nos 

termos do artigo 44º do CPA. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Face ao requerimento de Manuel Augusto Pires, a solicitar isenção de pagamento de Ramal de 

Saneamento para as habitações n.º 14 da Rua do Calvário e n.º 54 da Rua Principal na freguesia de 

Quintas de S. Bartolomeu, em virtude da tubagem da rede de saneamento atravessar as suas 

propriedades, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento dos ramais.---------------- 

 

� Informação do Mercado Municipal, relativo a danos causados por infiltrações de água, a Câmara, 

deliberou, por unanimidade, autorizar o não pagamento, do aluguer, durante dois meses de forma a 

colmatar os prejuízos causados a António Ramos;------------------------------------------------------------ 

 

� Face à informação prestado pelo Gabinete Técnico Florestal, sobre a avaliação de um povoamento 

de carvalho americano (Quercus Rubra), a Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a 

proposta apresentada na informação, ou seja a Câmara  adquirir as 272 árvores pertencentes a José 

Aires Carvalho Meirinho, ficando estas  na  posse do proprietário,  para que sejam transplantadas, 

podendo ser cedidas algumas  para fins ornamentais ( quer  pela Câmara ou outros interessados), 

pagando o valor de 50€/ cada. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

� Face ao oficio enviado pelo Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, Instituto da Água, IP, relativo ao Plano de Ordenamento da Albufeira 

do Sabugal – Regularização de Dívida, a Câmara, deliberou por unanimidade, concordar com a 

execução da obra, solicitar o respectivo protocolo bem como enviar a cartografia solicitada.----------- 

 

� Face à informação do Gabinete Jurídico, relativo a uma “Acção Administrativa Especial n.º 

895/09-12, a correr no Supremo Tribunal Administrativo”, a Câmara, deliberou por unanimidade, 

aguardar o desenvolvimento do processo. --------------------------------------------------------------------- 

 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar o contrato de cedência temporária de bens artesanais a 
celebrar entre José Fernandes de Oliveira e CNT-Centro de Negócios Transfronteiriço do Soito tendo 
como objecto ceder bens artesanais para figurar na exposição de artesanato, patente ao público no 
CNT, no espaço destinado a exposição permanente, com inicio em 01/10/09 e pelo período de 5 
anos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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� A Câmara, deliberou, por unanimidade, prorrogar,  por mais um ano o protocolo  celebrado com a  

Associação Cultural e Desportiva do Soito. ------------------------------------------------------------------ 

 
DIVISÃO FINANCEIRA 

 
TOMADA DE CONHECIMENTO 

 
�  A Câmara tomou conhecimento da Reconciliação Bancária, relativa ao mês de Setembro de 

2009.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DIVERSOS 
 
� Informação da Divisão de Obras Municipais, relativo ao aquecimento das Escolas - Transferência 

de Verba  de Gasóleo para as seguintes Juntas de Freguesia: 

 
Localidades Data LRE Quantidade Valor 

Santo Estêvão 08-07-2009 6659  1.715,04€ 

Vila Boa 14-05-2009 4623 1000 650,00€ 

Sabugal 12-06-2009 5612 1643 1.107,38 

Total    3.472,42€ 

  

Deliberado, por unanimidade, autorizar a transferência. ----------------------------------------------------- 

        
OBRAS PÚBLICAS 

 
TOMADAS DE CONHECIMENTO 
 
� A Câmara tomou conhecimento do fax enviado pela empresa Águas do Zêzere e Côa, sobre o ponto 

de situação da empreitada de Condutas Adutoras e Emissários em Sabugal / Aguiar da Beira/ 
Oliveira do Hospital.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
DIVERSOS 
 
� Face à informação do SOP - op-vc/069/09, relativamente a trabalhos  a executar na E.M Soito-

Fóios,  foi deliberado, por unanimidade, deixar de receber os 2,5% do valor transferido 
mensalmente, até perfazer o valor da obra ou seja 51.000,00€, devendo a Tecneira – Tecnologias 
Energéticas, S.A executar valetas em cimento, em pelo menos 1.520 ml de valetas em cimento;------ 
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� Face a informação prestada pelo Fiscal da Obra de “”, foi deliberado, unanimidade, aprovar o 
pagamento de 85,00€ por cada ramal de saneamento;--------------------------------------------------------- 

 

� Informação do fiscal da obra  “ Execução da  Rede de Saneamento de Penalobo “ sobre o 

pagamento de ramais de  saneamento. Analisado o assunto foi deliberado, por unanimidade, 

autorizar a cobrança do ramal de saneamento pelo valor de 85,00€ acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor e as taxas previstas nos Regulamentos Municipais. ---------------------------------------------------- 

EDP 
 
� Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento   relativo à  ampliação da rede eléctrica de 

Nave – R. do Deposito da Água, no valor de 2.404,66, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.------- 
 

TRANSPORTES ESCOLARES 
 

� Requerimento de Carla Gonçalves Vaz a solicitar apoio para o transporte, em carreira pública, para 
a Guarda, afim de poder frequentar o Curso de Desporto na Escola Superior de Educação, 
Comunicação e Desporto. Deliberado, por unanimidade deferir o pedido, nos termos do disposto n.º 
3 do art. 3 º do Dec. Lei 299/84 de 5 de Setembro, suportando a Câmara o encargo de 50%. ----------- 

 
� Face à carta de José Lourenço dos Reis, delegado concelhio da Antral,  a solicitar, pelos 

fundamentos expostos,  a não atribuição de licença de táxi para os lugares existentes nas Freguesias 
de Ruivós, Seixo do Côa, Valongo e Vale das Éguas, foi deliberado, por unanimidade, revogar a 
deliberação anterior tomada em reunião de 15 /05/09. ------------------------------------------------------- 

 

 

----Sendo doze horas e trinta minutos 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 

 
        (Manuel Rito Alves) 

                           
 

 


