
 

                           

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 29/ 2010 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA  21 DE JULHO DE 2010 

 

 

PRESIDENTE: 

 

Maria Delfina Gonçalves  Marques Leal 

 

VEREADORES: 

 

Joaquim Fernando Ricardo 

Luís Manuel Nunes Sanches 

Ernesto Cunha 

Sandra Isabel Santos Fortuna 

Francisco António Simões dos Santos Vaz 

 

FALTARAM POR MOTIVO JUSTIFICADO: 

 

António dos Santos Robalo 

 

HORA DE ABERTURA: 

 

Dez horas 

 

 

LOCAL:  Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho 

 

 

SALDO DO DIA  20 DE JULHO DE 2010 ----->    Op. Orçamental: …………  923.926,41 €    

                   Op. Não Orçamental: …… 713.470,43 € 
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� Às dez horas a Vice-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 a Vice-Presidente  passou a palavra ao vereador Francisco Vaz  que disse    

ter sido contactado pelas  mães dos  quatro  alunos  da EB1 de Alfaiates  revoltadas com  o facto de, 

com o encerramento da escola, os alunos  terem de vir para o Sabugal  em vez de irem   para o Soito, 

porque se assim não fosse  a Câmara não suportaria o encargo com o transporte, o que não 

compreendiam nem aceitavam uma  vez que o  Soito ficava bastante mais perto ( apenas 5 km), e 

algumas das  mães   trabalharem  no Soito, causando assim  alguns prejuízos. Que para além  destas 

mães tinha sido  também  abordado pelo Presidente da Junta de Freguesia do Soito, manifestando o 

seu inconformismo,  considerando que  a EB1  do Soito  tinha condições de receber  estes  4 alunos. 

 

A Vice-Presidente tomou a palavra para dizer  que  a decisão destes alunos  virem para o Sabugal 

tinha sido do Agrupamento de Escolas,  transmitida pelo  seu Director numa  reunião.  No  entanto e 

porque  tinha sido também  contactada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Alfaiates,  iria  ter 

uma reunião com o  Director do Agrupamento  onde esse  assunto seria novamente debatido.----------- 

 

� A vereadora Sandra Fortuna tomando a palavra  disse  numa matricula havida dois factores muito  

importantes: a proximidade do local residência e de trabalho do encarregado de educação.-------------- 

 

� O vereador Luís Sanches  tomou a palavra para  perguntar  se já havia  alguma previsão para o início 

das obras dos Centros Escolares, tendo a Vice-Presidente respondido que não uma vez que se 

aguardava  financiamento. Retomando a palavra  este  vereador disse que  pelo facto da construção 

dos Centros Escolares  poder vir a demorar cerca de 2 anos,  seria de bom senso  que os alunos 

pudessem frequentar  as salas de apoio ( Aldeia da Ponte  ou Aldeia Velha)  tendo a Vice Presidente 

respondido que o Ministério da Educação  não tinha aceitado essa solução, mantendo a posição de 

que as  escolas com menos de 21 alunos que não fecharem este ano, fechariam  para o próximo, 

sendo que  agora encerrariam Alfaiates e Vale de Espinho.---------------------------------------------------- 

 

� O Vereador Joaquim Ricardo tomou a palavra para dizer que  se deveria, junto do Ministério da 

Educação,  diligenciar  no sentido de  se   confirmar se  há ou não  garantia de financiamento e iniciar 

os procedimentos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� O vereador  Luís Sanches  tomando de novo a palavra  chamou  a atenção  para o facto de  na Zona  
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Industrial, no local da antiga lixeira, estarem  a ser efectuadas descargas de lixo fora dos portões e 

mais uma vez referir o mau estado em que se encontra o piso do paredão da barragem, chamando a 

atenção para  o facto daquele local ser muito visitado por quem visita o Sabugal, sendo portanto um 

cartão de visita.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

 
� Deliberado, por maioria,  aprovar a  acta de 14/07/2010. Na votação registaram-se os votos a favor 

da Vice-Presidente e dos Vereadores Ernesto Cunha e Joaquim Ricardo e os votos contra dos 

Vereadores:  Luís Sanches, Francisco Vaz  e  Sandra Fortuna,  que fez a seguinte declaração voto “   

votei contra porque  não concordo com algumas  declarações colocadas na acta pelo  senhor 

Presidente,  no que refere à Empresa Municipal Sabugal +”. Tendo-se registado um empate a Vice-

Presidente usou o voto de qualidade. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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.º169/99 de 18/9, relativo a: Obras Particulares, 

no período de  14/07/2010 a 21/07/2010.------------------------------------------------------------------------- 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
 
 
TOMADAS DE 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: Licenciamento de Espectáculos e Divertimentos Públicos, 

no período de: 01/01/2010 a 05/07/2010 e de 28/04/2010 a  15/07/2010.------------------------------------ 

 

DIVERSOS 
 

� Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido de licenciamento Higio-Sanitário da viatura com a 

matrícula 63-HN-18, para transporte e distribuição de pão e produtos afins formulado por Joaquim 

Andrade Santos, com sede na Av. Infante D. Henrique, nº 56-B – Sabugal, Concelho do Sabugal. ----- 
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� Deliberado, por unanimidade, autorizar  o aumento do Fundo de Maneio atribuído ao Chefe de 

Divisão Jaime Pinto por deliberação de 15/01/2010 de 700,00€ para 2.000,00€, por forma agilizar os 

procedimentos relativos à  celebração de escrituras  públicas  na Conservatória  e no âmbito do 

programa “Casa Pronta”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Carta da PAD- Produção de Actividade Desportivas, a solicitar parecer para a “72ª Volta a 

Portugal em Bicicleta”, a realizar  de 4 a 15 de Agosto.  Deliberado, por unanimidade, emitir  

parecer favorável, considerando não haver qualquer inconveniente na passagem nos percursos da 

jurisdição desta Edilidade e desde  que tenham sido solicitados pareceres das autoridades 

competentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SUBSÍDIOS 

 

� Carta da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Moita a solicitar apoio financeiro para a 

execução de “Obras de Conservação no Edifício da Igreja Paroquial”, Freguesia de  Moita. 

Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 7.500,00€, com fundamento na 

deliberação genérica de 20-03-2009. ----------------------------------------------------------------------------- 
 

ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
 

� Face à informação  n.º 144/2010, foi deliberado, por unanimidade, autorizar  que Maria do Carmo 

Andrade dos Santos Carrondo,  possa  efectuar o pagamento da dívida de água no valor  total de 

3.058,68€ ( 1.588,08€ água + 964,37€  execuções fiscais + 506,23€ juros de mora), em 36 prestações de 

44,11€/cada e  isentar do pagamento das respectivas execuções fiscais e juros de mora. O 

pagamento deverá ser feito até ao dia 10 de cada mês , com inicio em Agosto de 2010.---------------- 

 

� Face à informação nº 146/2010, foi deliberado, por unanimidade indeferir o pedido formulado por 

Paula Cristina Fonseca Moutinho,  de pagamento da despesa da água em prestações.---------------- 
 

� Face à informação nº 147/2010, foi deliberado, por unanimidade  suportar  a despesa com a 

aquisição dos materiais necessários à criação de condições de habitabilidade, no piso térreo da 

habitação, onde reside  António Mendes Marques  ( R. São Sebastião, nº 16 - Freguesia de Moita).------ 
 

DIVISÃO FINANCEIRA 
 

� Deliberado,  por unanimidade,  aprovar  a 6ª Alteração  ao  Orçamento  para 2010 e  6ª Alteração 

às  Grandes opções do Plano 2010-2013. ----------------------------------------------------------------------- 
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JUNTAS DE FREGUESIA 
 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

� Deliberado, por unanimidade, celebrar com a Junta de Freguesia de Valongo do Côa, um 

protocolo de colaboração para “Ampliação  da Rede de Água e  Saneamento da Rua do Vaz”, com 

fundamento na delegação de competências oportunamente formalizada, sendo da responsabilidade 

da Câmara o encargo financeiro, no montante de 2.450,00€, acrescido de IVA  à taxa legal em 

vigor, bem como a fiscalização dos trabalhos. ----------------------------------------------------------------- 

 

OBRAS PÚBLICAS 
DIVERSOS 

 

� Deliberado, por unanimidade,  autorizar a  expropriação das parcelas de terreno  constantes do  

quadro a seguir indicado e destinadas  à execução da obra de “ Ligação à A23 – Fronteira - Variante 

ao Soito”,  pertencentes a  Herdeiros de Manuel Lousa Nabais, que foi residente em Soito: 

 
PARCELA 

SUB-
PARCELA 

ÁREA 
(m2) 

NATUREZA  
TERRENO 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PARCIAIS 
TOTAIS 
(excl 15C) 

15 
15A 47,00 Lameiro 1,25€ 58,75€ 

1.360,75€ 
15B 1.736,00 Sequeiro 0,75€ 1.302,00€ 

16 16 1.305,00 Lameiro 1,25€ 1.631,25€ 1.631,25€ 

TOTAL …………………………………………………….. 2.992,00€ 

 

 

----Sendo treze horas e  quinze  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 ____________________, 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. ----------------------------------------------------- 

 

                 A VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

                            - Mª Delfina Leal -       


