
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

     

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 6/2009 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 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 19 DE MARÇO DE 2009 -----> Op. Orçamental:        1.401.768,65 �          
                                                               
                Op. Não Orçamental:   693.330,10 �  
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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 Vice – Presidente da Câmara tomou a palavra para referir que aquando da Reparação do 

Edifício das Antigas Escolas de Quintas de São Bartolomeu, a instalação eléctrica não tinha sido 

objecto de reparação, tornando-se imperioso a resolução das anomalias verificadas, dada a sua 

antiguidade. Assim, em face de carta enviada pela Associação Independente Pró-Desenvolvimento 

das Quintas de S. Bartolomeu, a Câmara deliberou, por unanimidade, ceder todos os materiais 

eléctricos necessários à reparação do átrio e casas de banho, sendo da responsabilidade da 

Associação, as despesas com a mão-de-obra (em virtude de disporem de um electricista em regime POC), e a 

supervisão da responsabilidade da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 
 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar a acta da reunião ordinária de 06/03/09. ------------------------ 

 

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 11/03/09 a 20/03/09. -------- 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
 

DIVERSOS 

 

� Carta de Eugénio dos Santos Duarte a solicitar apoio financeiro para fazer face aos custos 

decorrentes da edição do livro: “Baú da Memória – O Soito de Antigamente”. Deliberado, por 

unanimidade, autorizar a aquisição de 50 exemplares ao preço de 10,00�/cada, acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Carta dos Serviços Sociais da Câmara Municipal do Sabugal a solicitar apoio financeiro para 

“Manutenção de 2 Postos de Trabalho (Maria Lucília Fonseca e Maria de Fátima Ferreira)”, no 

montante total de 15.000,00�. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido, devendo ser celebrado 

um protocolo, que será outorgado pelo Presidente da Câmara, e cujo prazo de vigência será de 1 

ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Face ao ofício enviado pela Resiestrela – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. à 

Associação de Municípios da Cova da Beira sobre o “Protocolo a celebrar entre a Resiestrela e a 

Câmara Municipal do Fundão”, foi deliberado, por unanimidade, comunicar à Resiestrela, que esta 

Câmara, não concorda que o encargo resultante deste protocolo, que visa estabelecer que a 

Resiestrela venha a suportar despesas até ao montante anual de 120.000,00�, como forma de 

compensar os encargos suplementares do Município na limpeza, conservação e melhoria dos locais 

públicos, venha a onerar a taxa de resíduos. -------------------------------------------------------------------- 

 
� A Câmara tomou conhecimento do email enviado pela A.N.M.P. – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, sobre o Projecto de Dec. Lei que estabelece o Regime de Protecção das Albufeiras de 

Águas Residuais Públicas de Serviço Público e das Lagoas ou Lagos de Águas Públicas, não tendo 

qualquer sugestão a fazer ao conteúdo do mesmo. ------------------------------------------------------------- 

 
� Carta da C.L.M.P. – Combustíveis, Lubrificantes & Construções de Monteiro & Pinto, Lda. a solicitar a 

emissão de uma Declaração de Interesse para o Concelho relativa à Instalação de um Centro de 

Inspecções de Automóveis a instalar no Sabugal. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido. ---- 
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� Ofício da Junta de Freguesia do Soito a solicitar o aluguer de um autocarro com 55 lugares, para 

transportar as pessoas do Concelho, que pretendam acompanhar a Equipa do Soito, no Jogo Final de 

Futebol Sénior, a realizar na Guarda, no dia 28/03/09, no Estádio Municipal da Guarda. Deliberado, 

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

 

� Carta de Manuel Augusto Martins André, residente na Freguesia de Vila Boa, a solicitar a Isenção 

do Pagamento de Ramal de Saneamento, em virtude das caixas de visita, no âmbito da obra: “ 

Abastecimento de Água e Saneamento de Vila Boa”, terem sido colocadas num terreno de sua 

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

 

� Carta do Grupo Cultural e Recreativo de Cicloturismo do Vale do Tejo – “CIVATE” a solicitar 

parecer sobre a passagem e traçado dum Passeio a Portugal em Cicloturismo – “Dos 7 aos 70 anos – 

Ciclismo para Todos” – 19ª Edição, a decorrer de 23 a 31 de Maio de 2009. Deliberado, por 

unanimidade, emitir parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------ 

 
SUBSÍDIOS 

 

� Carta da Comissão Fabriqueira da Paróquia da Bendada – Extensão – Rebelhos a solicitar apoio 

financeiro para “Trabalhos de Reconstrução e Remodelação da Capela”. Deliberado, por 

unanimidade, atribuir um subsídio de 5.500,00�, correspondente a 50% do valor dos trabalhos. ----- 

 

� Carta do E.M.A. – Espaço Multimédia de Alfaiates a solicitar apoio financeiro para proceder a 

“Obras de Melhoramento das Instalações”, nomeadamente a criação de uma Biblioteca. Deliberado, 

por unanimidade, atribuir um subsídio no montante no montante de 7.500,00�. ------------------------- 

 
 GENÉRICAS DIVERSAS 
 
 
� Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de 50% do valor da factura, até ao limite 

máximo de 7.500,00�, para trabalhos nas Capelas das localidades, em que se celebre missa 

dominical com regularidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de 50% do valor da factura, até ao limite 

máximo de 7.500,00�, para “Recuperação de Açudes”, em todas as Freguesias. ------------------------ 
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DIVISÃO FINANCEIRA 
DIVERSOS 
 
� A Câmara tomou conhecimento da Reconciliação Bancária referente ao mês de Fevereiro de 

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

 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar a 1ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2009/2012 e 2ª 

ao Orçamento para 2009. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JUNTAS DE FREGUESIA 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

� Deliberado, por unanimidade, celebrar com a Junta de Freguesia de Vale de Espinho, um 

protocolo de colaboração relativa a mão – de – obra para “Execução de Obras na Habitação 7 – No 

Âmbito do Programa de Conforto Habitacional para a Pessoa Idosa”, com fundamento na 

delegação de competências oportunamente formalizada, sendo da responsabilidade da Câmara o 

encargo financeiro, no montante de 800,00� acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como a 

fiscalização dos trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIVERSOS 

 

� Ofício da Junta de Freguesia de Vale das Éguas a solicitar apoio financeiro para a “Reconstrução 

do Açude junto à Praia Fluvial”. Deliberado, por unanimidade atribuir um subsídio de 50%, até ao 

limite máximo de 7.500,00�. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Ofício da Junta de Freguesia de Alfaiates a solicitar a transferência da totalidade de verba de 

capital referente ao ano corrente, para aquisição de equipamentos necessários à manutenção dos 

caminhos da Freguesia. Deliberado, por unanimidade, autorizar o pedido. ------------------------------- 
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� Deliberado, por unanimidade, transferir: 

 

� As verbas de capital relativas ao ano de 2009 para as Juntas de Freguesia que já o 

tenham requerido ou venham a requerer até final de Março, e ainda as que venham a ser 

pedidas após a 1ª Revisão às Gop´s 2009-2012 e Orçamento 2009, depois dos trabalhos 

devidamente confirmados pelos serviços da Câmara; 

 

� As verbas constantes no Mapa que a seguir se transcreve e referentes a Limpeza de 

Caminhos Vicinais:  

 

CAMINHOS 
VICINAIS

CAMINHOS 
VICINAIS

Verba a transferir Verba a transferir

Águas belas 1.957,78 � Penalobo 1.906,91 �

Aldeia do Bispo 2.050,56 � Pousafoles do Bispo 2.115,65 �

Aldeia da Ponte 2.427,65 � Quadrazais 2.666,33 �

Aldeia da Ribeira 2.173,26 � Qtas S. Bartolomeu 1.820,86 �

Aldeia de Stº António 2.570,56 � Rapoula do Côa 1.809,64 �

Aldeia Velha 2.199,45 � Rebolosa 1.851,54 �

Alfaiates 2.384,26 � Rendo 2.220,40 �

Badamalos 1.816,37 � Ruivós 1.707,89 �

Baraçal 1.983,97 � Ruvina 1.695,17 �

Bendada 2.940,17 � Sabugal 4.150,00 �

Bismula 1.918,13 � Santo Estevão 2.240,60 �

Casteleiro 2.728,43 � Seixo do Côa 2.022,13 �

Cerdeira do Côa 2.204,69 � Sortelha 2.852,63 �

Foios 2.270,53 � Souto 3.219,24 �

Forcalhos 1.897,93 � Vale das Éguas 1.567,97 �

Lageosa da Raia 1.890,45 � Vale de Espinho 2.631,91 �

Lomba 1.621,84 � Vale Longo 1.674,22 �

Malcata 2.144,08 � Vila Boa 1.960,03 �

Moita 1.729,58 � Vila do Touro 2.164,29 �

Nave 2.054,30 � Vilar Maior 2.048,32 �

87.289,72 �

Freguesia Freguesia

Total …………………………………..  
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OBRAS PÚBLICAS 
 

TOMADAS DE CONHECIMENTO 

 

� A Câmara tomou conhecimento:  
 

Que a firma António Saraiva & Filhos, Lda. – adjudicatária da obra: “Zona de Localização 

Empresarial do Sabugal”, tinha reiniciado os trabalhos em 12/02/09, conforme informação prestada pelo 

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

 

 

 

----Sendo doze horas 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) 


