
                              
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 27/2009 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA  13 DE NOVEMBRO DE 2009 

 

 

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 12 DE NOVEMBRO DE 2009 ----->     Op. Orçamental:              1.109.221,40 €    

                             Op. Não Orçamental:        635.187,44 € 
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� Às  dez  horas  o Presidente da Câmara, declarou aberta a reunião. --------------------------------------- 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

� O Presidente da Câmara  tomou a palavra para  fazer  o ponto da situação relativamente à reunião 
do Conselho Consultivo da  Assembleia  de Municípios da Cova da Beira  realizada no dia 12/11/09, 
informando da constituição dos órgãos eleitos: 

 
Para a Mesa da Assembleia Intermunicipal 
 

� Câmara Municipal de Penamacor; 
� Câmara Municipal de Belmonte; 
� Câmara Municipal de Celorico 

 
 Para o Conselho de Administração 
 

� Câmara Municipal de Pinhel; 
� Câmara Municipal da Guarda; 
� Câmara Municipal do Sabugal; 
� Câmara Municipal de Almeida; 
� Câmara Municipal do Fundão.  

  
Pelo Presidente da Câmara foi entregue,  no âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica  integrada 
na Revisão do  Plano Director Municipal, um exemplar   do Relatório  Ambiental a fim  de ser  
objecto de análise para que, em posterior reunião com os técnicos responsáveis pela sua execução 
pudesse ser feita a apresentação, discussão, análise e posterior aprovação, tendo ficado marcada para 
o próximo dia 27/11/09 , pelas  11 horas a referida reunião. ------------------------------------------------- 
 

O Presidenta da Câmara entregou a cada um dos Vereadores um exemplar da publicação 
Directório Transfronteiriço de Produtores Biológicos e Artesanais – produzido pela Comunidade 
de trabalho BIN SAL. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Câmara deu conhecimento ao executivo das delegações de competências feitas na 
Vice – Presidente e nos Chefes de Divisão bem como das nomeações feitas para o seu Gabinete de 
Apoio Pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
De seguida tomou a palavra a Vice-Presidente para dar conhecimento de que no passado dia 
07/11/09 tinha estado, em representação da Câmara, no almoço do Bucho Raiano que decorreu em 
Lisboa, a convite da Confraria do Bucho Raiano. ---------------------------------------------------------- 
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� Seguidamente tomou a palavra o Vereador Joaquim Ricardo para dizer que: 

 

A empresa Municipal Sabugal + é uma empresa cujo objectivo é a manutenção e gestão de vários 

equipamentos que são propriedade da Câmara Municipal, como as Piscinas, Castelo, Auditório 

Municipal, Museu, campo de futebol, colónia agrícola, etc.. 

 

As receitas desta empresa são oriundas, na sua quase totalidade, do orçamento da Câmara 

Municipal e totalizam cerca de 1,3 M€. As despesas mais representativas dizem respeito aos 

encargos com os salários de pouco menos de 40 funcionários que ali prestam serviço. 

  

Pelo exposto, é urgente nomear para a administração desta empresa um gestor cujo perfil deverá 

ser o de um profissional que aceite o desafio de fazer ali uma ambiciosa gestão por objectivos, 

apostando na qualidade dos serviços prestados e na divulgação das actividades desenvolvidas de 

modo a aumentar o número de visitantes e utilizadores dos equipamentos a seu cargo. Por outro 

lado, deverá promover eventos de nível nacional e regional divulgando o concelho e, deste modo e 

ao mesmo tempo, trazer ao concelho gentes de todo o país e assim revitalizar o nosso comércio e 

indústria hoteleira. 

 

Por outro lado, o equilíbrio financeiro da empresa deverá ser também uma preocupação constante 

do futuro gestor de modo a diminuir-se a dependência do orçamento da autarquia. Isso consegue-se 

através do aumento do número de utilizadores dos serviços prestados e com a promoção de grandes 

eventos que captem receitas para os seus cofres sem, contudo, colocar em causa a vertente social e 

cultural da sua actividade. 

 

Assim, proponho que se procure alguém cujo perfil encaixe nos objectivos atrás referidos, que reúna 

o consenso de todo o executivo e acima de tudo que aceite o compromisso acima descrito como 

missão do seu cargo”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

No seguimento e análise da tomada de posição efectuada pelo Sr. Presidente da Câmara no final da 

reunião de dia 6 do corrente mês, não podia deixar de tecer algumas considerações, pelo que passo 

a descrever 

1 – Nomeação de dois vereadores: 
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Como foi por mim explicado na reunião, penso que é prematuro concordarmos com esta nomeação, 

pois não sabemos quais vão ser as nomeações feitas para os gabinetes, tanto do Presidente como da 

vereadora a tempo inteiro podendo estar a onerar grandemente, em termos de ordenados com a 

classe política o orçamento da Câmara Municipal. Senão vejamos: 

Segundo a legislação, para o gabinete do Presidente podem ser nomeadas três pessoas e para o 

gabinete da Vereadora, uma pessoa aos quais podem acrescer alguns assessores. Assim se 

adicionarmos os próprios (presidente e vereador) mais os dois vereadores solicitados teremos no 

mínimo 8 a 10 políticos nomeados a onerar o orçamento da Câmara. 

2 – Ao contrário do que o Sr. presidente afirmou, considero que o conselho de Administração da 

Sabugal + tem um papel muito importante na organização e no desenvolvimento do concelho, pois 

toda a actividade cultural, desportiva e agora as novas valências no âmbito da Colónia Agrícola, 

das Termas do Cró e do Parque de Campismo, passa pela sua gestão. 

Assim, e não tendo aqui nenhuma questão pessoal contra o actual presidente do Conselho de 

Administração, sou de opinião de que os lugares de nomeação politica devem ser mudados quando 

mudam as pessoas que os nomeiam, até porque a mudança trás competência e desenvolvimento, 

sempre no sentido de atingir os objectivos que a Câmara lhe impõe. Digo mais que, como acontece 

em todas as organizações, deve haver uma forma de avaliação destes cargos de maneira a que esta 

Câmara analise as competências e os resultados obtidos pelas pessoas por ela nomeadas. 

Assim, e não tendo aqui nenhuma questão pessoal contra o actual presidente da Conselho de 

Administração, sou de opinião de que os lugares de nomeação politica devem ser mudados quando 

mudam as pessoas que os nomeiam, até porque a mudança trás competência e desenvolvimento, 

sempre no sentido de atingir os objectivos que a Câmara lhe impõe. Digo mais que, como acontece 

em todas as organizações, deve haver uma forma de avaliação destes cargos de maneira a que esta 

Câmara analise as competências e os resultados obtidos pelas pessoas por ela nomeadas. 

3 – Na minha opinião a periodicidade das reuniões no inicio do presente mandato devem ser 

semanais por forma a que, quem foi eleito pela primeira vez para estas funções, possa tomar mais 

rapidamente contacto com a gestão camarária vindo, esta atitude a tornar-se benéfica num futuro 

próximo. Esta é a grande razão pela qual eu considero que todos deveríamos estar de acordo, aliás 

que foi votada por unanimidade, e não servir de arremesso político. 

 

 É por estas razões que não reconheço nas palavras do Sr. presidente qualquer razão para que 

todos os serviços e projectos camarários prossigam normalmente. Aliás o Sr. presidente sabe com 

certeza que quando foi eleito, foi-o no restrito cumprimento da lei, isto é, sabendo previamente que 

a lei lhe permite ter um vereador a tempo inteiro e que a possível nomeação de outros cabe ao 

executivo camarário que com bom senso deve analisar e decidir. 
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Ora, não tendo sido trazidos à reunião desta Câmara elementos que nos levasse a decidir sobre o 

assunto, como por exemplo, as funções a atribuir a mais dois vereadores a tempo inteiro, nem 

sabendo qual a intenção do Sr. presidente quanto à nomeação de pessoas para os diversos 

gabinetes, poderíamos estar a autorizar a nomeação de oito a dez políticos a exercer funções junto 

do Sr. Presidente. Considero este número exagerado, não sendo por esta razão, este o momento 

para esta Câmara fazer estas nomeações, podendo, no entanto, mais tarde, vir novamente a votação 

e tendo em consideração os pressupostos apresentados, ser revista esta posição. 

Fala também o Sr. Presidente em falta de espírito democrático e de falta de consideração. 

Na verdade, não podia discordar mais desta afirmação pelas seguintes razões: 

Em democracia, tudo deve ser feito tendo por finalidade o bem-estar de todos. Tudo deve ser feito 

com bondade e convicção. Foi com este espírito que os vereadores do Partido Socialista aqui 

aprovaram várias outras propostas, mesmo não estando devidamente explicadas, como aliás foi 

transcrito para as respectivas actas, como por exemplo a alteração ao orçamento e os elementos 

previsionais da Sabugal + para o ano de 2010, isto para não hipotecar o bom e o normal 

andamento dos serviços da Câmara. Não pode, por isso, vir o Sr. Presidente com uma Tomada de 

Posição previamente escrita, como que prevendo o resultado das votações em causa, fazer de 

“coitadinho”, por a oposição não lhe aprovar tudo o que ele propõe. 

Mas, Sr. Presidente, em democracia é assim mesmo. Esta é a verdadeira democracia, em que cada 

um deve lutar pelas suas convicções. 

Sr. Presidente pode ter a certeza de que não é por culpa da oposição que o Partido Socialista 

efectua que o concelho do Sabugal deixa de progredir rumo a um futuro melhor, assim o Sr. 

Presidente e a sua equipa saibam apresentar a este executivo as ideias e os projectos para atingir 

esse fim, que é afinal o que todos desejamos”. ----------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar, por unanimidade, a acta da reunião ordinária de 06/11/09. -- 
 
 

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

 
OBRAS PARTICULARES   

 

TOMADAS DE CONHECIMENTO 

 

� A Câmara tomou conhecimento:  
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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 11/11/09 a 13/11/09. -------- 

 
DIVERSOS 

 

� Face à informação prestada pela D.E.P.U sobre a “Viabilidade de um Projecto de Atracção 

Turística e Formação Equestre”, sito em Sítio da Paiã, Freguesia de Aldeia de Stº António 

formulado por Rute Aguiar Fernandes Martins, foi deliberado, por unanimidade, declarar o 

Interesse Municipal do projecto, devendo o assunto ser submetido à Assembleia Municipal. ---------  

 

                                        DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
 
TOMADAS DE CONHECIMENTO 
 
� A Câmara tomou conhecimento da carta enviada pelo Movimento de Cidadãos Naturais e 

residentes nas Freguesias do Concelho do Sabugal, tendo em anexo cópia autenticada de um 

manifesto subscrito por duzentos cidadãos, relativamente ao descontentamento generalizado pela 

prestação das Instituições Públicas (Bombeiros e Protecção Civil) no combate ao incêndio ocorrido 

entre 30/08 e 02/09, no Concelho. Relativamente a este assunto o Vereador Joaquim Ricardo fez o  

voto de solidariedade e subscrição do manifesto popular que se transcreve: “Um grupo de cidadãos, 

naturais das freguesias do concelho do Sabugal, tornaram pública a sua revolta e indignação pela 

forma como viram a actuação das diversas instituições – Bombeiros e Protecção Civil, no combate 

ao incêndio que ali ocorreu de 30 de Agosto a 2 de Setembro de 2009. 

 

Porque também eu fui testemunha do que ali aconteceu e da forma de actuação das instituições 

visadas; 

 

Porque durante aqueles inesquecíveis dias e noites também eu combati como podia e sabia a fúria 

das chamas perante a inércia das abundantes corporações ali existentes; 

 

Porque também eu assumo a minha revolta e indignação, subscrevo publicamente aquele manifesto 

popular e deixo aqui o meu voto de solidariedade plena com todos os restantes subscritores”. ------- 

 
DIVERSOS 
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� Informação da Comissão Organizadora da Festa de Natal de 2009 dos Funcionários da Câmara 

a solicitar apoio financeiro no montante de 16.500,00€, para a realização do evento. Deliberado, por 

unanimidade, deferir o pedido, consubstanciado ao pagamento das correspondentes facturas. 

Relativamente a este assunto o Vereador Joaquim Ricardo fez a Declaração de Voto que se 

transcreve:  

“O melhor investimento que qualquer instituição ou empresa pode fazer actualmente é nos seus 

recursos humanos. Constitui mesmo a verdadeira chave de sucesso para qualquer organização 

manter motivados os seus colaboradores. 

 

Pelo exposto e não obstante o valor solicitado parecer elevado, justifica-se a atribuição do apoio 

solicitado tendo em conta também a quadra que se pretende festejar e o número previsível de 

participantes de colaboradores e seus familiares. 

 

Sou, portanto, solidário e de acordo com o apoio solicitado, aproveitando esta oportunidade para 

desejar a todos os participantes nessa festa da família e antecipadamente um BOM NATAL.” -------- 

 
� Ofício da Escola Secundária C/ 3º CEB de Sabugal – 403611 a solicitar a designação de  três 

representantes do Município para integrar o Conselho Geral da  Escola, em cumprimento do disposto 

no ponto 3 do artigo 14º do Dec. Lei n.º 75/08 de 22 de Abril. Deliberado, por unanimidade, nomear 

as Vereadoras Maria Delfina Gonçalves Marques Leal e Sandra Isabel Santos Fortuna, e a Técnica 

Superior Municipal Ana Maria Tomé Morgado Pires. -------------------------------------------------------- 

 

� Carta do Agrupamento de Escolas do Sabugal relativo à designação/nomeação de três 

representantes para integrar o Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Escolas de Sabugal, 

em cumprimento do disposto no ponto 3 do artigo 14º do Dec. Lei n.º 75/08 de 22 de Abril. 

Deliberado, por unanimidade, nomear as Vereadoras Maria Delfina Gonçalves Marques Leal e 

Sandra Isabel Santos Fortuna, e a Técnica Superior Municipal Ana Maria Tomé Morgado Pires. ----- 

 

� Carta de Carlos António Martins Domingues a solicitar apoio financeiro para a aquisição de uma 

nova cadeira de rodas movida a motor com energia eléctrica. Analisado o assunto, foi deliberado, 

por unanimidade, verificar ajudas técnicas disponíveis, e posteriormente avaliar da necessidade de 

aquisição da cadeira, solicitando o apoio ao sector de Acção Social, nomeadamente no tipo de 

cadeira a adquirir. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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� Carta de Albertino Fernandes Nunes, a solicitar apoio para a execução de um ramal de água a partir 

da Barragem de Batocas e destinado ao abastecimento de água e manutenção dos animais na sua 

exploração em Batocas, Freguesia de Aldeia da Ribeira, através da Barragem de Batocas. 

Deliberado, por unanimidade, conceder um apoio consubstanciado no fornecimento do tubo 

necessário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Requerimento de João Mendes Nunes Madeira, residente na Estrada da Igreja Matriz, n.º 29, 

Freguesia da Nave, a solicitar a devolução do valor pago pela taxa de saneamento, em virtude da 

habitação não ser servida pela rede de saneamento. A Câmara deliberou, por unanimidade, restituir 

a quantia de 55,18€, conforme informação dos serviços. ----------------------------------------------------- 

 

� Requerimento de José Manuel Martins Nunes e Esmeralda Martins Nunes Batista a solicitar a 

devolução da quantia correspondente ao consumo de 12m³ de água, para o prédio sito na Rua do 

Arco, Freguesia de Sabugal, em virtude de apenas ter consumido 1m³. Analisado o assunto foi 

deliberado, por unanimidade, restituir a quantia de 17,45€, conforme informação dos serviços. ------ 

 

� Carta de Porfírio Leal Carriço a solicitar a devolução da quantia correspondente ao consumo de 

29m³ de água, relativamente ao prédio sito na Rua Cabeço da Forca, n.º 4, Freguesia de Sortelha, em 

virtude do mesmo se encontrar fechado. Deliberado, por unanimidade, restituir a quantia de 48,14€, 

conforme informação dos serviços. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

� Requerimento de Maria de Lourdes Ramos Lopes, residente na Freguesia de Aldeia da Ponte a 

solicitar uma indemnização pelos prejuízos causados devido ao estado da água, solicitando uma. 

Analisado, o assunto, foi deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido, em virtude de não ficar 

provado que os prejuízos tivessem ocorrido por causa da água. --------------------------------------------- 

 

� Carta da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República 1910-2010 a 

apelar à participação do Município na celebração do 1º Centenário da República Portuguesa. 

Relativamente a este assunto o Presidente da Câmara tomou a palavra para apresentar a proposta 

que se transcreve: 

 

� Considerando que: 

1. No ano de 2010 se comemora o 1º Centenário da República; 

2. O Município do Sabugal se deve associar às comemorações; 

3. Devemos atempadamente definir as acções a desenvolver 
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Proponho que: 

Para além da calendarização a programar com as escolas e outras entidades concelhias 

e/ou regionais, nacionais, se crie uma rubrica/acção em Plano 2010 alusiva às 

comemorações, e se autorize particularmente e pelo tempo necessário à sua execução, se 

autorize digo, o projecto e execução de uma estátua alusiva à República, a colocar na Praça 

da república no Sabugal.  

Se inicie a elaboração de calendário de comemorações mais abrangente e se constitua uma 

Comissão de Comemorações. 

 

Colocada a proposta a votação, foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------- 

 

ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

 
� Informação prestada pela Responsável do Sector sobre a comparticipação mensal da Componente 

de Apoio à Família – Ano Lectivo 2009/2010, a suportar pelos pais/encarregados de educação. 

Deliberado, por unanimidade, concordar com o preconizado na informação. ---------------------------- 

 
� Informação prestada pelas Técnicas de Acção Social sobre o pedido de Nazaré do Carmo Pereira 

Augusto Pestana a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas iniciais do ano lectivo com 

as suas filhas. Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 750,00 no âmbito 

do apoio a famílias. Foi ainda deliberado, solicitar à Técnica Superior Ana Morgado a elaboração de 

um Regulamento sobre Apoio Social. --------------------------------------------------------------------------- 

 

� Informação prestada pelas Técnicas sobre a necessidade de adquirir vários equipamentos (mobiliário 

de cozinha, frigorifico, fogão e máquina de lavar roupa, pelo montante de 917,50€, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor), para a habitação de Carolina Condessa Vila, residente na Rua da Igreja, n.º 8, Perificós, 

Freguesia de Seixo do Côa, objecto de intervenção no âmbito do PCHI – Programa de Conforto 

Habitacional para as Pessoas Idosas. Deliberado, por unanimidade, autorizar o pedido. --------------- 

 

� Informação do G.E.P. – Gabinete de Estudos e Projectos sobre pedido de apoio social a Manuel José 

Monteiro Teixeira, em virtude de ter ficado sem condições de habitabilidade, devido a um incêndio 

parcial. Deliberado, por unanimidade, autorizar o pedido, nos termos constantes na informação. ---- 
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GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 
 

� Informação do G.T.F. – Gabinete Técnico Florestal sobre o Regulamento para a realização do I 

Concurso de Fotografia denominado Água, Fonte de Vida. Deliberado, por unanimidade, aprovar o 

Regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVISÃO FINANCEIRA 
 
TOMADAS DE CONHECIMENTO 
 
� A Câmara tomou conhecimento da  Reconciliação  Bancária referente ao mês de Outubro de 

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

 

� A Câmara tomou conhecimento dos Termos de Contagem da Tesouraria Municipal, relativos ao 3º 

Trimestre – 30/10/09 e 02/11/09. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

JUNTAS DE FREGUESIA 
TOMADAS DE CONHECIMENTO 

 

� A Câmara tomou conhecimento do ofício enviado pela Junta de Freguesia da Rebolosa a 

convidar o executivo a participar no almoço-convívio a realizar no Largo se Santa Catarina ou no 

Salão na Sede da Junta (conforme condições climatéricas), no dia 25/11, pelas 12:30. ------------------ 

 

DIVERSOS 

 

� Ofício da Junta de Freguesia de Rebolosa a solicitar apoio financeiro para a Festa/Feira de Santa 

Catarina, a realizar no dia 25/11/09. Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido por falta de 

disponibilidade financeira para o efeito, podendo ser equacionada no próximo ano a dinamização do 

evento, em parceria com uma Associação. Relativamente a este assunto, o Vereador António 

Dionísio disse:”não sou daqueles que entendem que se devem apoiar os que têm mais dinamismo, 

também não podemos esquecer ao que não têm”. -------------------------------------------------------------- 

 
� Ofício da Junta de Freguesia de Rebolosa a solicitar apoio financeiro para aquisição de terreno 

(Estaleiro, no centro da freguesia, propriedade de Manuel Fernando Rei, por um valor entre os 

75.000,00€ a 90.000,00€), para a construção de equipamento de utilização colectiva. Após análise e 

discussão do assunto, foi deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido, pois além de não haver 
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competências delegadas na Junta de Freguesia, não há enquadramento com as estratégias que têm 

sido implementadas no apoio às Juntas de Freguesia. Relativamente a este assunto o Vereador 

António Dionísio disse que, que era necessário encontrar formas de ajudar as Juntas de Freguesia na 

aquisição de terrenos para poderem candidatar as suas obras, isto porque nem todas as Juntas de 

Freguesia dispõem de terrenos próprios. ------------------------------------------------------------------------ 

 

OBRAS PÚBLICAS 
 

TRABALHOS A MAIS 

 

� Informação do fiscal da obra de “Via Estruturante da Raia – 1ª Fase – 2º Suplemento” sobre a 

necessidade de execução de trabalhos a mais, 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 85.501,23 € acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor e, a prorrogação do prazo por um período de 60 dias. -------------------------------------------------- 

 
 

TRANSPORTES ESCOLARES 
 

� Deliberado, por unanimidade, adjudicar a execução dos seguintes Circuitos de Transportes 
Escolares: 

  
� Vilar Maior, Badamalos, Bismula e Ruivós para a E.B1 de Ruvina à firma José Lourenço 

dos Reis, Ldª, pelo valor de 7.700,00€/ano, com IVA incluído à taxa legal em vigor; --------------- 
 

� Martim Pega e Seixo do Côa para a E.B1 de Cerdeira do Côa à firma Idílio Afonso Inácio, 
pelo valor de 3.959,04€/ano, com IVA incluído à taxa legal em vigor; ------------------------------- 

 
� Trigais para a paragem de autocarro em Bendada à firma Júlio Almeida Gomes, pelo valor 

de 1.577,00€/ano, com IVA incluído à taxa legal em vigor; --------------------------------------------- 
 

� Ribeira da Nave para o Cruzamento da E.M. 542-paragem de autocarro à firma Manuel 
Reis Gonçalves, pelo valor de 1.894,40€/ano, com IVA incluído à taxa legal em vigor; ------------ 

 
� Vila do Touro para a Escola Secundária de Sabugal à firma Idílio Afonso Inácio pelo valor 

de 3.192,00€/ano, com IVA incluído à taxa legal em vigor; --------------------------------------------- 
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� Rebolosa, Aldeia da Ribeira e Batocas para a E.B1 de Aldeia da Ponte à firma Maria de 
Lurdes Carvalho, pelo valor de 5.576,00€/ano, com IVA incluído à taxa legal em vigor; ---------- 

 
� Sortelha para a E.B1 de Aldeia de Stº António à firma Auto Serviços Mota & Filho, Ldª, pelo 

valor de 3.349,00€/ano, com IVA incluído à taxa legal em vigor; -------------------------------------- 
 

� Malcata para a E.B1 de Santo Estevão a Rui Coelho - Unipessoal, Ldª, pelo valor de 
3.960,00€/ano com IVA incluído à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------- 

 
� Casteleiro e Terreiro das Bruxas para a E.B1 de Santo Estevão à firma Táxi Opa 

Unipessoal, Ldª, pelo valor de 2.130,00€/ano, com IVA incluído à taxa legal em vigor; ----------- 
 

� Rebelhos e Trigais para a E.B1 de Bendada a David dos Santos Pires, pelo valor de 
3.800,00€/ano, com IVA incluído à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------- 

 
� Bismula e Nave para a E.B1 de Alfaiates a Manuel Barbosa Gralha, Ldª, pelo valor de 

4.400,00€/ano, com IVA incluído à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------- 
 

� Aldeia do Bispo e Lageosa para a E.B1 de Aldeia Velha à firma Construtaxi Carriço, Ldª 
pelo valor de 3.725,92€/ano, com IVA incluído à taxa legal em vigor; -------------------------------- 

 
� Quinta da Carrola para a paragem de autocarro em Casteleiro à firma Táxi Opa, 

Unipessoal, Ldª pelo valor de 508,08€/ano, com IVA incluído à taxa legal em vigor; -------------- 
 

� Alagoas para E.B2,3 de Sabugal à firma António Manuel Barroso de Figueiredo pelo valor de 
2.323,04€/ano, com IVA incluído à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------- 

 
� Qtª das Regadas, Qtª da Ribeira, Qtª do Ribeiro e Qtª dos Besteiros para a paragem de 

autocarro na Qtª de Stº António à firma David dos Santos Pires pelo valor de 3.970,00€/ano, 
com IVA incluído à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------- 

 
� Informação do serviço sobre o concurso para atribuição do Circuito Especial: “Quinta da Ribeira e 

Quinta de Santo António para a E.B1 da Bendada”, propondo a exclusão da empresa Joaquim 
Manuel dos Reis, único concorrente, em virtude do mesmo apresentar o valor da proposta ao dia e 
não ao mês/ano, contrariando assim o Caderno de Encargos. Analisado o assunto foi deliberado, por 
unanimidade, excluir o concorrente, como proposto, ficando o concurso deserto. Nesta 
conformidade deverá ser aberto novo procedimento, nos termos da legislação em vigor. --------------- 
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DIVERSOS 

 

� Carta da EDP a enviar orçamento no montante de 3.050,69€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor 

para a “Ampliação de Rede BT/IP no Sítio da Cruz Grande”, Freguesia de Rebolosa. Deliberado, por 

unanimidade, comunicar à Junta de Freguesia de Rebolosa, enviando cópia do orçamento. ----------- 

 
 
----Sendo treze 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- 

                           

 


