
 

                           
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 04/ /2010 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA  29 DE JANEIRO DE 2010 

 

 

PRESIDENTE: 

 

António dos Santos Robalo 

 

VEREADORES: 

 

António Bernardo Morgado Gomes Dionísio 

Maria Delfina Gonçalves  Marques Leal 

Luís Manuel Nunes Sanches 

Ernesto Cunha 

Sandra Isabel Santos Fortuna 

 

FALTARAM POR MOTIVO JUSTIFICADO: 

 

Joaquim Fernando Ricardo 

 

HORA DE ABERTURA: 

 

Dez  Horas                                                                                                                                                                                      

 

 

LOCAL: Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho 

 

 

SALDO DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2010 ----->     Op. Orçamental:           619.111,09 €    

                       Op. Não Orçamental:   705.603,32 € 
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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 para: 

 

� Dizer que após ter sido solicitado por vários munícipes, a atribuição de um 

Reconhecimento Público na Forma de Diploma de Mérito Municipal, propunha que o 

Gabinete de Relações Públicas elabore um Regulamento de Atribuição de Mérito 

Municipal. Posta a proposta a votação, foi a mesma, aprovada, por unanimidade; -------- 

 

� Tivera uma reunião com a RISA - Empresa contratada pela Côacamping, tendo como 

objectivo a apresentação da candidatura ao QREN do Parque de Campismo, mediante o 

Sistema de Incentivos e Inovação até ao dia 30 de Janeiro do corrente ano, por forma a  

atenuar as despesas com a construção do mesmo. Sendo que o resultado da candidatura 

será comunicado ao Executivo logo que obtenham essa informação. ------------------------- 

 

� Entregar ao Executivo o Regimento da Câmara Municipal, ficando agendada a 

discussão e aprovação do documento para a reunião de 05/02/2010. -------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 
 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar  as actas das reuniões ordinárias de 08/01/2010 e 

15/01/2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 22/01/10 a 29/01/10. -------- 

 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

 

� Requerimento de Isidoro Garcia Pereira, solicitando certidão de compropriedade, para o prédio 

inscrito na Matriz Predial Rústica da Freguesia de Souto, Concelho de Sabugal sob o n.º 312º, 

denominado Sítio do Ribeiro do Bispo, limite da Freguesia de Souto e omisso na Conservatória do 

Registo Predial de Sabugal. A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, em virtude 

de não se verificar parcelamento físico da propriedade, sendo respeitada a legislação em vigor 

referente aos loteamentos urbanos. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
DIVERSOS 

 

� Informação do Serviço de Cultura, Desporto e Promoção Turística sobre o pedido formulado pela 

Comissão de Finalistas da Escola Secundária do Sabugal do ano 2009/2010, a solicitar: 

 

� Transporte da Tuna da Covilhã; 

� Cedência e Montagem de Barraquinhas; 

� Pagamento da Vigilância Nocturna à GNR do Sabugal. 

para o Baile de Finalistas do ano 2009/2010, a realizar no dia 13/02/2010 na Escola Secundária 

do Sabugal. Deliberado, por unanimidade, autorizar o pedido. ---------------------------------------- 

 
OBRAS PÚBLICAS 

EXPROPRIAÇÃO  
 
� Informação n.º op-vc/005/10 do Serviço de Obras Públicas sobre nova tentativa de negociação pela 

ocupação de terreno de Herdeiros de Manuel Lousa Nabais, relativamente às parcelas 15 e do 16, 
constantes no mapa de expropriações para execução da obra: “Variante ao Soito”. Deliberado, por 
unanimidade, autorizar a aquisição das parcelas pelo valor de 4.549,00€. -------------------------------- 

 
DIVERSOS 
 

� Informação da D.O.M. – Divisão de Obras Municipais sobre a aquisição de material no valor de 
96,90€, com IVA incluído à taxa legal em vigor, para instalação de luz eléctrica na habitação de 
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Adelino Manuel Teixeira, residente na Rua da Fonte Ortiga, Freguesia de Vila Boa, (conforme 

deliberação tomada em 04/09/09). Deliberado, por unanimidade, autorizar o pedido. ----------------------- 
 

TRANSPORTES ESCOLARES 

 

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

  
� Transporte de 3 alunos de Quinta da Ribeira, Quinta de St.º António e Quinta do Serrado 

para a E.B1 de Bendada à firma Joaquim Manuel dos Reis Leal, Ldª, pelo valor de 
2.294,48€/ano, com IVA incluído à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------- 

 
� Transporte de 1 aluna de Aldeia da Ponte para a Escola Secundária de Sabugal à firma 

Hostal Restaurante Pelicano, Lda., pelo valor de 4.838,00€/ano, com IVA incluído à taxa legal 
em vigor; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
� A Câmara tomou conhecimento da informação n.º 06 datada de 18/01/2010, prestada pelo serviço 

de Transportes Escolares sobre os concursos que ficaram desertos, a saber: “Transporte Escolar de 

Foios para a E.B1 de Vale de Espinho” e “Transporte Escolar de Forcalhos para a E.B1 de Aldeia 

da Ponte”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

----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 ____________________, 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 -       


