
 

                           
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 05/ /2010 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA  05 DE FEVEREIRO DE 2010 

 

 

PRESIDENTE: 

 

António dos Santos Robalo 

 

VEREADORES: 

 

Maria Delfina Gonçalves  Marques Leal 

Joaquim Fernando Ricardo 

Luís Manuel Nunes Sanches 

Ernesto Cunha 

Sandra Isabel Santos Fortuna 

 

FALTARAM POR MOTIVO JUSTIFICADO: 

 

António Bernardo Morgado Gomes Dionísio 

 

HORA DE ABERTURA: 

 

Dez  Horas                                                                                                                                                                                      

 

 

LOCAL: Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho 

 

 

SALDO DO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2010 ----->     Op. Orçamental:     558.542,68 €    

                       Op. Não Orçamental:  706.235,49 € 
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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. --------------------- 

 
 

                                         INTERVENÇÃO DO PUBLICO 
 
� Tratando-se de uma reunião pública estiveram presentes   Manuel Rasteiro  e Domingos Sanches 

da Silva aos quais, de conformidade com o disposto no n° 5 do art.º 84º da Lei n° 169/99 de 18 de 
Setembro, foi dada a palavra. Assim: ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Domingos Sanches da Silva tomando a palavra disse que  o Grupo Coral  e Cantares do Sabugal,  
já com 18 anos de  actividade, com vários prémios  atribuídos  e várias lembranças  recebidas, não 
dispunha de instalações onde colocar  os seus troféus,  pelo que como elemento desse grupo vinha  
solicitar a cedência de instalações para o efeito. Lembrou ainda que  durante algum tempo tinha 
ensaiado no Salão da EB1 do Sabugal e, actualmente,  no Salão da Junta de Freguesia. Em resposta 
o Presidente da Câmara disse que  o pedido ficava feito. Havia dificuldades de espaços mas iria 
estudar o assunto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Vereadora Sandra  Fortuna disse que se deveria dar particular atenção a este assunto face ao 
currículo e dinâmica que o Grupo Coral tem tido ao longo dos 18 anos da sua existência.-------------- 
 
O Vereador Joaquim Ricardo  disse que  o Grupo Coral  e Cantares do Sabugal manifestamente  
merecia a atenção da Câmara face ao trabalho produzido, do qual podia  também dar fé, aquando da 
visita que este grupo fizera ao Lar da Liga dos Amigos de  Aldeia de Stº António,   onde recolheu a 
satisfação de todos os idosos que assistiram à sua actuação.------------------------------------------------- 
 
Manuel Rasteiro tomando a palavra pediu a cedência de duas salas de aula da Escola Primária do 
Sabugal para a leccionação de aulas de música, tendo o Presidente da Câmara respondido que  era  
um assunto a resolver com o Agrupamento de Escolas do Sabugal que era o órgão que tutelava as 
Escolas Primárias do Concelho em colaboração com a Câmara Municipal.------------------------------- 

 
ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
� O Presidente da Câmara  entregou aos Vereadores documentos relativos  aos seguintes assuntos: 

• Tabela de Taxas e Tarifas  

• Caminhos Agrícolas candidatados pelas Juntas de Freguesia 

• Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia e Associações de Freguesias 
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• Criação de Taxas  sobre Concessão de Pescas 

a  fim de serem analisados e discutidos na reunião de 12/02/2010.------------------------------------------ 

 

� O  Vereador Joaquim Ricardo tomou a palavra para perguntar qual o ponto da situação 

relativamente à  deliberação tomada em reunião de 04/11/09 sobre a realização de reuniões 

camarárias fora da sede do concelho, tendo o Presidente da Câmara respondido que esse assunto 

ficaria esclarecido e resolvido quando da aprovação do Regimento da Câmara.--------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 
 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar a acta da reunião ordinária de 22/01/2010 e aprovar, por 

maioria, a acta da reunião ordinária de 29/01/2010, com a abstenção do Vereador Joaquim 

Ricardo por não ter estado presente. ---------------------------------------------------------------------------- 

 
DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO URBANÍSTICO  

(D.E.P.U.) 
 

OBRAS PARTICULARES   
 

RATIFICAÇÕES 

 

� Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Presidente da Câmara, datado de 

01/02/2010, em que autoriza a emissão de parecer favorável à ampliação do número de compartes, 

requerida por Maria Neves Salgueira Jorge Monteiro, para o prédio rústico inscrito na Matriz 

Predial Rústica da Freguesia de Aldeia Velha, Concelho de Sabugal sob o n.º 2151º, denominado 

Sítio do Reproviços, limite da Freguesia de Aldeia Velha e omisso na Conservatória do Registo 

Predial de Sabugal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pela Vice - Presidente da Câmara, 

datado de 01/02/2010, em que autoriza a emissão de parecer favorável à ampliação do número de 

compartes, requerida por Isabel Nobre Pires, na qualidade de representante do cabeça de casal da 

herança de António Pires, e em nome dos comproprietários António Joaquim Pires e José Nobre 

Pires, para o prédio rústico inscrito na Matriz Predial Rústica da Freguesia de Baraçal, Concelho de 

Sabugal sob o n.º 2177 ARV, denominado Qtª do Parelhão e omisso na Conservatória do Registo 

Predial de Sabugal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
SUBSÍDIOS 

 

� Carta da Associação de Amigos de Ruivós a solicitar apoio financeiro para oferecer o pequeno-

almoço e almoço, aos participantes na Batida da Raposa, a realizar no dia 07/02/2010, em Ruivós. 

Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 700,00€. ---------------------------- 

 
� Informação do Serviço de Associativismo e Juventude informando quais as acções a desenvolver 

com a realização do evento: “Desfile Carnavalesco pelas ruas da Cidade do Sabugal”, no dia 

14/12/2010, cujo encargo financeiro global é de 1.936,00€. Deliberado, por unanimidade, autorizar 

a realização do evento e respectiva despesa. -------------------------------------------------------------------- 

 
� Deliberado, por unanimidade, autorizar o Concerto a realizar pelo Coro do Clube Millennium bcp, 

no próximo dia 16/05/2010, no Auditório Municipal, cujo encargo financeiro é de 500,00€ (apenas 

para custear as refeições), conforme informação prestada pelo Serviço de Cultura, Desporto e 

Promoção Turística.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Carta do Grupo Cultural e Desportivo dos Foios a solicitar a solicitar apoio financeiro para a 
participação de João Pedro Esteves Dias no “Campeonato Nacional de TT 2010 (todo-o-terreno)”. 
Deliberado, por unanimidade, autorizar a aquisição de publicidade na Moto, no montante de 
500,00€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
� Carta da Confraria do Bucho Raiano a solicitar apoio financeiro para a realização de actividades 

no âmbito dos Roteiros Gastronómicos, nomeadamente a realização do VI almoço do Bucho no 
Sabugal. Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.000,00€, reconhecendo a 
promoção que é feita  ao concelho. ------------------------------------------------------------------------------ 

 
� Carta da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses a solicitar uma comparticipação no 

âmbito do Apoio à Institucionalização do Poder Local Democrático em Timor Leste. Deliberado, 
por unanimidade, atribuir uma comparticipação no montante de 1.250,00€. ----------------------------- 

 
� Informação do Gabinete de Arqueologia sobre a necessidade de se proceder à lavagem e tratamento 

de cerâmica arqueológica (fragmentos cerâmicos do período Calcolítico, Idade do Bronze, Idade do Ferro e Época 

Medieval obtidos em Vilar Maior e Aldeia da Ponte), podendo os trabalhos ser realizados através da 
Associação Cultural e Recreativa da Rapoula do Côa (ARCÔA). Deliberado, por unanimidade, 
autorizar a atribuição de um subsídio no valor de 550,00€. ------------------------------------------------- 
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� Pedido do Centro Cultural de Aldeia Velha a solicitar apoio financeiro para a realização do 
espectáculo/Cortejo “Paixão de Cristo”, a decorrer na noite de 2/04/2010 pelas ruas de Aldeia 
Velha. Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 2.000,00€. ---------------------- 

 
DIVERSOS 

 

� E-mail da Acôa - Associação de Amigos do Parque e Museu do Côa a convidar a Autarquia a integrar a 

Associação enquanto sócio honorário. Deliberado, por unanimidade autorizar a adesão, devendo o 

assunto ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea m) do n.º 2 do 

artigo 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 

de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Informação do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas propondo a Inserção Publicitária 

para divulgação do 3º Roteiro Gastronómico e do Carnaval de 2010, nos Meios de Comunicação 

Social, cujo encargo financeiro é de 3.372,50€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Deliberado, 

por unanimidade, deferir o pedido. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

RECURSOS HUMANOS 

 
� Informação da Secção de Recursos Humanos sobre a necessidade de contratar 2 Assistentes 

Operacionais, na área de canalizadores, para além da ocupação dos lugares previstos no Mapa de 

Pessoal para o ano 2010, para os quais tinha sido aberto concurso. Assim e nos termos do artigo 40º 

da Portaria 83-A/2009 de 22 de Janeiro, os candidatos que se seguem na lista de ordenação final 

constituem, durante o período de 18 meses contados da data de homologação da acta final, uma 

reserva de recrutamento, pelo que não seria necessário proceder à abertura de novo concurso. 

Analisado o assunto, foi deliberado, por unanimidade, deferir o pedido. ---------------------------------- 

 
� Depois de, em reunião de Câmara, ter sido detectado um erro no  Mapa de Pessoal para o ano de 

2010, (aprovado em Reunião de Câmara de 16/12/09 e sessão da Assembleia Municipal de 29/12/09) no que  aos  

Professores das Actividades Extra Curriculares nas áreas de Inglês, Educação, Física e outras 

Actividades  dizia respeito,  a  Secção de Recursos Humanos veio apresentar informação com a 

necessária correcção,  aí  passando a constar que estes professores  seriam enquadrados no grupo de 

pessoal a contratar em regime de contrato por tempo determinado e não  por tempo 

indeterminado, como inicialmente era referido. Deliberado, por unanimidade, aprovar  a correcção 

proposta,  devendo ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal.----------------------------- 
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OBRAS PÚBLICAS 
SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS 

 

� Deliberado, por unanimidade autorizar a substituição do reforço de gara ntia, por garantia bancária à 

firma Somague – Engenharia, S.A., referente ao auto nº 12 da obra: “Concepção/Construção do 

Balneário Termal das Termas do Cró” no montante de 16.943,01€, com fundamento na informação 

prestada pelo respectivo serviço, acrescido de juros se a eles houver direito. ------------------------------ 

 
 
 

----Sendo doze 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 -       


