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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 6/ 2011 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE MARÇO DE 2011 

 

 

PRESIDENTE: 

 

António dos Santos Robalo 

 

VEREADORES: 

 

Maria Delfina Gonçalves Marques Leal  

Luís Manuel Nunes Sanches 

Joaquim Fernando Ricardo  

Sandra Isabel Santos Fortuna 

Ernesto Cunha 

Francisco António Simões dos Santos Vaz  

 

FALTARAM POR MOTIVO JUSTIFICADO: 

 

 

HORA DE ABERTURA: 

 

Dez horas 

 

LOCAL:  Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho 

       

 

SALDO DO DIA 15 DE MARÇO DE 2011 ----->              Op. Orçamental:            509.870,64 €    

                             Op. Não Orçamental:    762.085,32 € 
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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 

 

� Iniciados os trabalhos o Presidente da Câmara tomou a palavra para dizer que tinha sido 

contactado por Carlos Quaresma, pertencente  à Fundação AGAPE - ONG sueca sem fins lucrativos,  

cujo trabalho é  recolher material ortopédico (camas adaptadas a banhos, elevadores para camas, bengalas e 

cadeiras de rodas, entre outros materiais) em grandes quantidades nos hospitais escandinavos,  no sentido  

de saber se a Câmara estava interessada em receber  este tipo  de material  ortopédico, suportando 

esta apenas o encargo com o pagamento do  transporte  que ficaria em cerca de 11.000,00€. Disse 

ainda que uma parte  deste material  seria distribuído  pelos diferentes lares do Concelho, que 

manifestassem essa  necessidade, ficando o restante  a pertencer  à Câmara,  cuja gestão seria  feita  

através  dum banco de recurso,  criado para o efeito. Informou ainda que para além deste material, 

estava disponível, em Portugal, um outro contentor que poderia ser já disponibilizado, bastando  para 

tanto a Câmara pagar o transporte,  que ficava em 8.000,00€. 

 

Acrescentou que, caso a proposta fosse aprovada e cujo encargo financeiro  seria de 19.000,00€,  era 

necessário reforçar a rubrica, por onde seriam  feitos estes pagamentos e  que, esse reforço,  seria 

feito  à custa  da  rubrica: remunerações - recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho, de 

onde será retirada o montante de 19.000,00 (em virtude dos concursos ainda não terem sido abertos e  por 

conseguinte já não haver pagamentos relativos aos  meses de  Fevereiro Março e Abril)  para  reforçar a rubrica: 

Transferências – Instituições sem fins lucrativos. Posta a proposta a votação foi a mesma aprovada, 

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� O Vereador Joaquim Ricardo tomou a palavra para perguntar se já  havia alguma decisão sobre o 

trabalho a desenvolver no âmbito do “ programa para o Uso Eficiente da Água” cuja aprovação 

tinha sido feita na reunião anterior,  tendo o Presidente da Câmara respondido que já tinha dado 

indicações no sentido de se iniciar os procedimentos aí previstos. ------------------------------------------ 
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ORDEM DO DIA 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar a acta da reunião ordinária de 02/03/2011. ------------------------ 
 
 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E URBANISMO 

 

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 02/03/2011 a 16/03/2011. -------------------------------------------------------------------------- 

 

� Requerimento de Joaquim Campos Mendes Alves a solicitar a emissão de uma declaração que teste 

que o projecto que pretende levar a efeito “Instalação do PARKOA – Parque Aventura” na 

proximidade do aglomerado dos Foios, junto ao Rio Côa, tem interesse turístico. Deliberado, por 

unanimidade, reconhecer o interesse turístico do empreendimento. ------------------------------------------ 

 
� Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo a celebrar com as 6 Equipas de Sapadores 

Florestais do Concelho, cujo objectivo é a “Prevenção, Defesa e Valorização do Património 

Florestal do Concelho”, incluindo a limpeza de bermas e valetas das estradas municipais, segundo os 

mapas acordados, que será feita no mês de Junho. --------------------------------------------------------------- 

 
� Face à informação prestada pelo Gabinete Técnico Florestal, foi deliberado, por unanimidade 

autorizar o pagamento de 1.950,00€ (13x150,00) a José Augusto Martins Carvalho pelo abate de 13 

nogueiras no âmbito da Construção da Variante ao Soito. ---------------------------------------------------- 

 
DIVISÃO FINANCEIRA 

 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar a 3ª Alteração ao Orçamento para 2011 e 3ª Alteração às 

Grandes Opções do Plano 2011-2014. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Pelas treze horas e trinta minutos foi interrompida a reunião para almoço, tendo sido retomada pelas 15 

horas e quinze minutos sem a presença do Presidente da Câmara, que tinha uma reunião em Coimbra, 

tendo dirigido os trabalhos a Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------------------- 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

TOMADAS DE CONHECIMENTO 

 

A Câmara tomou conhecimento: 

 

� do  convite endereçado pelo Centro Cultural e Recreativo de Alfaiates,  para as Comemorações 

do “30º Aniversário do Centro”,  a  realizar no próximo dia 19/03/2011.------------------------------- 

 

DIVERSOS 

 

� Face à informação nº 7 da DAG – Divisão de Administração Geral, foi deliberado, por unanimidade, 

autorizar a correcção da área da parcela de terreno com o artigo matricial nº 1268, de 850 m² para 

1.430, m², adquirida a Joaquim Augusto Robalo e destinada ao Parque Termal do Cró bem como o 

valor da aquisição de 1.700,00€ para 2.860,00€. ---------------------------------------------------------------- 

 

� Deliberado, por unanimidade aprovar o Protocolo a celebrar com a Opaflor- Associação de Produtores 

Florestais da Serra da Opa, cujo objecto é “o estabelecimento de uma parceria de cooperação para o 

desenvolvimento florestal do Concelho do Sabugal”. ----------------------------------------------------------- 

 
� Deliberado, por unanimidade, autorizar a cedência da habitação nº 17 das 27 Habitações Sociais à 

Opaflor - Associação de Produtores Florestais da Serra da Opa  para instalação da uma delegação. ---------- 

 

� Deliberado, por unanimidade, autorizar a cedência da habitação nº 19 das 27 Habitações Sociais à 

Fórum Florestal – Estrutura Federativa da Floresta Portuguesa,  para instalação de uma sede. ------------- 

 

� Deliberado, por unanimidade aprovar o Protocolo a celebrar com  Fórum Florestal – Estrutura 

Federativa da Floresta Portuguesa,  cujo   objecto é “a  cooperação na defesa da  fileira florestal do 

concelho”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
� Face à informação nº 06/2011 prestada pelo Sector de Notariado foi deliberado, por unanimidade, 

autorizar a cedência à Junta de Freguesia de Forcalhos da  parcela de terreno descrito na matriz sob o 

nº 3771,   sita na  Freguesia de Forcalhos, ( Captação de Água para os Chafarizes – Forcalhos). ----------------- 

 
� Face à informação prestada pelo Gabinete Jurídico, foi deliberado, por unanimidade, isentar das taxas 

relativas às obras de ampliação e reconstrução, a Casa do Povo de Aldeia Velha – Lar e Centro de 
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Dia, com fundamento no disposto no art. 15º do Regulamento de Taxas, Licenças e Prestação de 

Serviços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
� Carta da Comissão de Festas de S. Cristóvão 2011- Soito, a solicitar apoio financeiro para a 

realização das tradicionais festas da freguesia, a realizar nos dias 5,6,7,8 e 9 de Agosto, 

consubstanciado na aquisição de uma página de publicidade na revista a elaborar c/ os números de 

telefone do Concelho e publicidade de empresas. Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido nas 

condições propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
� Circular da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre a adesão dos municípios à 

“Hora do Planeta 2011” que ocorrerá no próximo dia 26/03/2011. Deliberado, por unanimidade, 

aderir, devendo ser comunicado à E.M. Sabugal+ para que proceda em conformidade. ------------------ 

 

DIVISÃO SÓCIO – CULTURAL E QUALIDADE DE VIDA 

� Face à informação técnica nº 36/2011 foi deliberado por unanimidade celebrar com a Junta de 

Freguesia de Cerdeira, Associações e IPSS, um Protocolo, em cumprimento do disposto no nº 1 al. a) 

do art. 16º do Regulamento de Apoios Sociais no Município do Sabugal com vista à execução de um 

programa ocupacional, destinado ao Sr. José Guilherme Teixeira Esteves, devendo este continuar a 

ser acompanhado pelo centro de Alcoologia de Coimbra. ------------------------------------------------------ 

 
� Deliberado, por unanimidade, indeferir, o pedido de apoio formulado por Isabel Maria Paiva 

Fernandes, em virtude de não se encontrarem reunidos os requisitos a que refere a al. b) do art. 18º do 

Regulamento de Apoio Sociais do Município do Sabugal, e constante da informação técnica nº 

37/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JUNTAS DE FREGUESIA 

 
TRANSFERÊNCIA DE VERBAS 
 
� Deliberado, por unanimidade, transferir a verba de capital para:  

 

� Junta de Freguesia de Rendo a quantia de 2.829,00€ referente à Paragem de Pouca Farinha.  
 

� Junta de Freguesia de Ruivós, a quantia de 18.000,00, e/ou até ao seu limite para trabalhos 

de construção do grosso de uma garagem e outros e ainda a aquisição de um tractor. ------------ 
 

� Junta de Freguesia de Forcalhos, a quantia de 5.189,04€ e/ou até ao seu limite para os 

trabalhos constantes da informação nº 03/2011 do GAJ. ----------------------------------------------- 
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DIVERSOS 

 
� Deliberado, por unanimidade, autorizar a transferência da verba de gasóleo para as freguesias que a 

seguir se indicam: 

Junta de Freguesia de Sabugal …………….. 1.266,84€ 
Junta de Freguesia de Soito ……………….. 1.215,00€ 
Junta de Freguesia de  Vila Boa ……........... 776.00€ 
Junta de Freguesia  de Cerdeira do Côa ....... 1.332,10€ 
Junta de Freguesia de Rapoula do Côa…….. 1.413,75€ 
  

� Informação do GAJ sobre a verba de 1.210,00€ a transferir para a Junta de Freguesia de Vale de 

Espinho e relativa a trabalhos de reparação na rede de água da Rua de S. Paulo, Rua da Fonte, Rua 

das Pissarrinhas e Largo do Rossio, mandados executar pela Câmara, por se encontram a danificar 

propriedades e casas particulares. Deliberado, por unanimidade autorizar a transferência da verba 

dispendida de 1.210,00, acrescida de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------------- 

 

DIVISÃO DE ESTRATÉGIA, DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO  

 

DIVERSOS 

 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato relativo à obra EXECUÇÃO DE 

PERCURSO DE INTERPRETAÇÃO AO LONGO DA MARGEM ESQUERDA DA ALBUFEIRA DO SABUGAL. ---- 

 

� Deliberado, por maioria, aprovar uma alteração ao mapa de expropriações da obra de “ Via 

Estruturante da Raia – 1ª Fase” aprovado em reunião de 10/07/2009, relativamente à parcela nº 192 

onde constava “Joaquim Martins (Quim da Estrela – 428,20 m²)” passa a constar “António Lopes – 

739,00m²”. Na votação registaram-se 3 votos contra e 3 votos a favor, tendo a Vice-Presidente usado 

o voto de qualidade para desempatar. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
� Face à informação n.º op-vc/012/11 prestada pelo fiscal da obra “Ligação à A23 -  Construção da 

Variante ao Soito”, sobre a necessidade de  se proceder à correcção dos valores relativos aos 

trabalhos a mais e  trabalhos a menos da obra aprovados em reunião de 21/08/2009,  em que, por 

lapso,  foram aprovados   os valores de  253.446,04€ de trabalhos a mais e 195.528,01€ de trabalhos a 

menos,  quando deveriam ter sido  aprovados 440.293,56€ de trabalhos a mais e 382.375,54€ de 

trabalhos a menos, sendo que o incremento financeiro se mantém - 57.918.02€, não havendo, 

portanto, aumento da despesa, foi deliberado, por maioria  autorizar a correcção proposta, devendo 

ser feita adenda ao contrato. Na votação registaram-se os votos a favor da Vice – Presidente da 
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Câmara e Vereador Ernesto Cunha, e as abstenções dos Vereadores Francisco Vaz, Joaquim Ricardo, 

Luís Sanches e Sandra Fortuna. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
�  A Câmara tomou conhecimento da declaração emitida pelo Presidente da Câmara relativamente ao 

pedido do Tribunal de Contas, em sede visto prévio, e que a seguir se transcreve: 

 
                                                                “ DECLARAÇÃO 
    

----- Para os devidos e convenientes efeitos  se declara  que,  relativamente aos concursos urgentes 

abertos para Execução das Redes de Água e Saneamento das Freguesias de: 

 

• Ruivós e Vale das Éguas 

• Lomba e Montenovo 

• Rebelhos e Quarta-Feira 

• Batocas e Badamalos 

• Ozendo 

 

os elementos de solução  das obras a  realizar, apresentados a concurso, a definem e enquadram em 

termos técnicos e cumprem a legislação aplicável,  de conformidade  com a informação prestada para 

cada uma das obras,  que se anexam – Inf. DSUM/045-T/2011,  Inf. DSUM7044-T/2011, Inf. LRI nº 

507/2011, Inf. c/ LRI nº  510/2011 e Inf. Op-vc/018/11, respectivamente. 

 

----- E por ser verdade se passa a presente declaração que assino e faço autenticar com o selo  

branco em uso nesta  Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 

 

    -----  Sabugal,  16   de  Março de 2011 - O PRESIDENTE DA CÂMARA, António dos Santos Robalo”.------- 
 

 
� Face á informação n.º 14 prestada pelo Sector Administrativo de Acompanhamento 

Procedimental, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a correcção da deliberação constante na 

acta da reunião de câmara de 09/12/2010, relativamente à informação do Sector de 

Acompanhamento e Fiscalização, passando a ter a seguinte redacção:  

 

“Deliberado, por unanimidade, autorizar as alterações das áreas dos artigos matriciais n.º 228 e 229, em 

nome de Lucrécia janela, constante no mapa de expropriações da obra: “Via Estruturante da Raia – 1ª Fase”, 

(aprovado em reunião de 10/07/2009), de 142,70 m² para 324,70 m² e de 277,06 m² para 499,66 m² 

respectivamente”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----Sendo dezoito 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 Maria 

Teresa Marques 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. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

                    

 O PRESIDENTE DA CÂMARA 

                            

 

     - António dos Santos Robalo -       

 


