
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

     

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 5/2009 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE MARÇO DE 2009 

 

PRESIDENTE: 

 

Manuel Rito Alves 

 

VEREADORES: 

 

José Santo Freire 

 Manuel Fonseca Corte 

Luís Manuel Nunes Sanches 

António dos Santos Robalo  

Rui Manuel Monteiro Nunes 

Ernesto Cunha 

 

FALTARAM POR MOTIVO JUSTIFICADO: 

 

 

HORA DE ABERTURA: 

 

Dez Horas e Trinta Minutos                                                                                                                                                                                      

 

LOCAL: Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho 

 

SALDO DO DIA 05 DE MARÇO DE 2009 -----> Op. Orçamental:         1.724.703,34   �          
                                                               
                Op. Não Orçamental:     735.505,85  �  
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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. ------------------- 

 

� O Presidente da Câmara declarou aberto o período da Ordem do Dia. ---------------------------------- 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
� O Presidente da Câmara tomou a palavra para fazer as seguintes propostas: 

 

�  Atribuir um Prémio de Participação, no montante de 500,00�, às Associações que 

participaram no Desfile de Carnaval (Domingo e Terça – Feira) na Cidade do Sabugal, a 

título de reconhecimento pela participação e animação nos desfiles, e que se transcrevem: 

� Agrupamento de Escuteiros do Sabugal; ----------------------------------------------------------- 

� Associação Cultural e Desportiva do Baraçal; ---------------------------------------------------- 

� Associação Cultural e Desportiva de Badamalos; ------------------------------------------------ 

� Grupo Etnográfico do Sabugal; ---------------------------------------------------------------------- 

� Grupo Etnográfico de Sortelha; --------------------------------------------------------------------- 

� Acordes Populares; ------------------------------------------------------------------------------------ 

� Lar Santa Catarina da Rebolosa; -------------------------------------------------------------------- 

� Liga Espinhalense; ------------------------------------------------------------------------------------  

� Santa Casa da Misericórdia do Sabugal; ----------------------------------------------------------- 

� Sociedade Filarmónica Bendadense; --------------------------------------------------------------- 

 

� Atribuir um Louvor de Incentivo à Confraria do Bucho pelo trabalho desenvolvido na 

divulgação do Concelho, e seu património gastronómico, devendo ser comunicado aos 

interessados. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar as propostas formalizadas. --------------------------------------------- 
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ORDEM DO DIA 
 

� Deliberado, por maioria, aprovar a acta da reunião ordinária de 20/02/09, com a abstenção do 

Presidente da Câmara, por não ter estado presente. ------------------------------------------------------------ 

 

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 26/02/09 a 03/03/09. -------- 

 

ISENÇÃO DE TAXAS 

 

� Face ao pedido formulado por Maria Gorete Gomes da Silva e Nuno Miguel Amaral Leal de 

isenção de pagamento de taxas relativa à emissão de licença administrativa de construção de uma 

edificação destinada a habitação que pretende levar a efeito no Sítio do Barrocal (Ribeiro Seco), 

Freguesia de Aldeia Velha e Concelho de Sabugal, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar do 

pagamento das taxas, nos termos da alínea d) do n.º 3, art.º77º das Isenções do Regulamento 

Municipal das Edificações Urbanas. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

DIVERSOS 

 
� Requerimento de Beatriz Martins Paulos a solicitar apoio técnico do G.E.P. – Gabinete de Estudos e 

Projectos para a elaboração de um novo projecto para a sua habitação, ao abrigo do Programa 

P.A.R.R.C.H. – Programa de Apoio à Recuperação e Reabilitação dos Centros Históricos do Sabugal. 

Analisado o assunto, foi deliberado, por unanimidade, não conceder o apoio solicitado em virtude 

de ter já usufruído de uma prerrogativa consubstanciada na elaboração de projecto pela Câmara, que 

não foi executado. Se pretender alterá-lo, deverá fazê-lo a expensas próprias. ---------------------------- 
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� Requerimento da SIRESP – Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência, S.A. a solicitar 

autorização para a Instalação de Estrutura de Suporte de Estação Base de Radiocomunicação na 

Rua das Eiras, Freguesia de Soito e Concelho de Sabugal. A Câmara deliberou, por unanimidade, 

deferir o pedido de licenciamento, autorizando a Instalação da Antena no espaço pertencente à 

Câmara, mas cedido à G.N.R. do Soito. ------------------------------------------------------------------------- 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
TOMADAS DE CONHECIMENTO 

 

A Câmara tomou conhecimento: 

 

Da carta enviada pelo Sporting Clube do Sabugal a remeter fotocópia da acta da Assembleia Geral do 

Sporting Clube do Sabugal de 29/01/09, em que aprova a cedência do Polidesportivo do Outeiro à 

Câmara Municipal de Sabugal, para que efectue obras de recuperação e possa, posteriormente, cedê-lo 

para sede do Agrupamento de Escuteiros do Sabugal. ------------------------------------------------------------- 

 

Da circular enviada pela ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre a comunicação 

do Presidente da Turismo Serra da Estrela, por a A.N.M.P. ter vetado a presença da Comunidade Judaica 

de Belmonte, na assembleia geral daquela entidade de turismo. ------------------------------------------------- 

 

Da carta enviada pela Associação Distrital dos Agricultores da Guarda sobre a Agricultura Familiar 

da CNA e suas Associadas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Da carta da Empresa Turismo Serra da Estrela sobre a Organização de Candidaturas PROVERE e 

QREN (Plano Estratégico Nacional de Turismo). ------------------------------------------------------------------ 

 

Ofício do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas a informar sobre as 

restrições orçamentais no âmbito do Concurso Público n.º 13/2007 – Empreitada de Construção da Rede 

de Rega do Sabugal – Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira. --------------------------------------- 

 

Ofício do Presidente da Câmara ao Representante Legal da Nova Channel Ag. em que fundamenta 

os motivos pelos quais não foi efectuado o pagamento da factura n.º 362589.02 referente a um Contrato 

de Publicidade, reiterando a posição assumida pelo Presidente da Câmara. ----------------------------------- 
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DIVERSOS 

 

� Carta de Porfírio Ramos a solicitar apoio financeiro para fazer face aos custos decorrentes com a 

edição do livro: “Memórias de Alfaiates e Outras Terras Raianas”. Deliberado, por unanimidade 

adquirir 50 exemplares ao preço de 10,00�/cada. ------------------------------------------------------------- 

 

� Carta de Papiro Editora a solicitar apoio financeiro para fazer face aos custos decorrentes com a 

edição do livro: “As Raparigas Bonitas Levantam-se Tarde, as Outras Apanham o Metro ao Quarto 

para as Nove”, da autoria de António Fernandes. Deliberado, por unanimidade adquirir 10 

exemplares ao preço de 11,50�/cada. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

� Carta de Manuel Lopes Botelho e Mário Simões Dias a solicitar apoio financeiro para fazer face 

aos custos decorrentes com a edição do livro: “Foral Leonês de Alfaiates (1188-1230)”. Deliberado, 

por unanimidade adquirir 50 exemplares ao preço de 25,00�/cada. ----------------------------------------- 

 

� Carta da Associação de Municípios da Cova da Beira a enviar, a título de oferta, um exemplar do 

livro: “EH! MADEIRO! – Símbolos e Tradições de Natal”, da autoria de António Cabanas. 

Deliberado, por unanimidade, adquirir 2 exemplares do livro, e disponibilizar a Empresa Municipal 

Sabugal + para os colocar à consignação. ----------------------------------------------------------------------- 

 

� A Câmara tomou conhecimento da circular enviada pela ANMP – Associação Nacional de 

Municípios Portugueses sobre a Criação de Áreas Protegidas de Âmbito Local e Regional. Foi ainda 

deliberado, por unanimidade, comunicar que não estava interessada na criação de áreas protegidas 

de âmbito local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
� Carta da DRAP Centro – Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, a solicitar a 

disponibilização de um espaço para a relocalização do Núcleo Agrícola do Sabugal. Deliberado, por 

unanimidade, ceder as instalações do Posto de Turismo, no Sabugal. -------------------------------------- 

 
� Face à carta do GRAL – Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios sobre os Julgados de Paz 

do Agrupamento dos Concelhos de Trancoso, Celorico da Beira, Guarda, Sabugal e Manteigas, foi 

deliberado, por unanimidade, que o processo deveria, aguardar, enquanto a Câmara procura arranjar 

uma solução alternativa à proposta feita. ------------------------------------------------------------------------ 
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� Carta da Associação Cultural e Desportiva do Soito a solicitar que a verba a transferir no mês de 

Abril, no montante de 8.000,00�, no âmbito de protocolo oportunamente formalizado, seja 

transferida no mês de Março, em virtude da finalização do Campeonato de Seniores Deliberado, por 

unanimidade, autorizar o pedido. ------------------------------------------------------------------------------- 

 
� Carta de Elsa Sofia dos Santos Lopes Oliveira a solicitar a cedência de um lote de terreno na “Zona 

de Localização Empresarial”, no Alto do Espinhal, para implantação de um Restaurante. 

Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido, em virtude do Regulamento não permitir a 

cedência de lotes para o fim indicado (Restauração). ---------------------------------------------------------- 

 

DIVISÃO FINANCEIRA 
 
� A Câmara tomou conhecimento da Reconciliação Bancária referente ao mês de Janeiro de 2009. – 
 
 

JUNTAS DE FREGUESIA 
 

DIVERSOS 

 

� Deliberado, por unanimidade, rectificar o valor do Protocolo de Colaboração celebrado com a Junta 

de Freguesia de Aldeia de Santo António, em reunião de 23/01/09 para “Instalação Eléctrica em 

Habitação de Família Carenciada (Lúcia Maria Matos Almeida - Alagoas)”, de 1551,01� para 

1230,00�, com IVA incluído à taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------- 

 
� Ofício da Junta de Freguesia de Águas Belas a solicitar apoio financeiro para obras de 

recuperação da Escola do 1º Ciclo do Espinhal, no montante de 55.142,28�. Deliberado, por 

unanimidade, transferir o montante de 35.142,28� de verba de capital e 20.000,00� da rubrica 

Outros Apoios de Capital. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OBRAS PÚBLICAS 
 

TOMADAS DE CONHECIMENTO 

 

A Câmara tomou conhecimento: 
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Que a firma Chupas & Morrão, S.A. – adjudicatária da obra: “Variante a Aldeia da Ponte (EN 233-3 à 

Fronteira)”, tinha reiniciado os Trabalhos em 16/02/2009, conforme informação prestada pelo Fiscal da 

Obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Que a firma Somague – Engenharia, S.A. – adjudicatária da obra: “Concepção e Construção do 

Balneário Termal das Termas do Cró”, tinha reiniciado os trabalhos em 05/01/09, em virtude de ter sido 

aprovado o Projecto de Arquitectura em reunião de 29/12/08, conforme informação prestada pelo Fiscal 

da Obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DIVERSOS 

 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar os Planos de Segurança e Saúde para as obras:  

 “Execução da Rede de Água e Saneamento a Lameiras”; --------------------------------------------- 

 “Via Estruturante da Raia – 1ª Fase”. -------------------------------------------------------------------- 

DIVERSOS 
TOMADAS DE CONHECIMENTO 

 
� A Câmara tomou conhecimento da informação prestada pelo G.E.P. – Gabinete de Estudos e 

Projectos sobre o Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Portugal – Espanha 

2007-2013 (POCTEP). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

----Sendo doze horas e quarenta 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 

 

        (Manuel Rito Alves) 


