
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

     

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 7/2009 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE ABRIL 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 02 DE ABRIL DE 2009 -----> Op. Orçamental:          1.523.170,70 �          
                                                               
                Op. Não Orçamental:  742.278,10 �  
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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 Presidente da Câmara tomou a palavra para Referir que era necessária a marcação de uma 

Reunião Extraordinária afim de se proceder à Discussão e Aprovação das Contas relativas ao ano de 

2008 e Aplicação dos Resultados Líquidos e Aprovação da 1ª Revisão às GOP’s 2009-2012 e 

Orçamento para 2009. Assim ficou marcada uma reunião extraordinária para o próximo dia 

13/04/08, com início às 10.30 horas. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 
� O Vereador Luís Sanches tomou a palavra para alertar para o facto de no recinto onde foi realizado 

o Mercado quinzenal ainda não ter sido efectuada a limpeza. ------------------------------------------------ 

 

ORDEM DO DIA 
 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar a acta da reunião ordinária de 20/03/09. ------------------------ 

 

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 20/03/09 a 03/04/09. -------- 
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DESTAQUE DE PARCELA 
 
� Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido de destaque de parcela, formulado por Maria 

Filomena Cunha e outros, para uma parcela única de um prédio rústico sito no Sítio da Fugaça, 

Freguesia de Sabugal, ficando o mesmo condicionado à apresentação de Certidão da Conservatória 

do Registo Predial ou em sua substituição Certidão “Negativa” comprovativa da sua não descrição. - 

 

DIVERSOS 

 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar a celebração de um Protocolo com a ABAE – Associação 

Bandeira Azul da Europa, tendo como objectivo de “Implementar o Programa Eco – Escolas”, 

devendo o mesmo ser assinado pelo Presidente da Câmara. ------------------------------------------------- 

 

� Deliberado, por unanimidade, aprovar a celebração de um Protocolo de Colaboração com o 

INE/Municípios, tendo como objecto a “construção e actualização de uma infra-estrutura 

geográfica de suporte à realização de operações estatísticas de recolha de dados no âmbito do 

Sistema Estatístico Nacional (SEN), designadamente as operações de natureza censitária, bem como 

a implementação e manutenção de um sistema digital de georeferenciação, de acordo com as 

especificações estabelecidas pelo INE”, devendo o mesmo ser assinado pelo Presidente da Câmara. 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, nomear o Técnico Municipal Telmo Salgado para assegurar 

o acompanhamento e a coordenação técnica do processo, que deverá assegurar a inserção do Lugar 

de Trigais, Freguesia de Bendada, nos Limites Administrativos. -------------------------------------------- 

 

� Requerimento de Fernando Moiteiro da Fonseca a solicitar autorização administrativa, para a 

construção de edificação destinada a habitação bifamiliar, sito na Rua Jeremias Amaral Dias, 

Loteamento Conjunto, Lote 6, em Sabugal. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido, nos 

termos e com as condições constantes na informação prestada pelo respectivo serviço. ----------------- 

 

� Deliberado, por unanimidade deferir o pedido formulado por Joaquim Mourinha Branco para 

ligação da habitação a construir no Sítio do Soitinho, Freguesia de Santo Estevão ao Colector 

Público, (a expensas do próprio), nos termos e com fundamento na informação prestada pelos 

respectivos serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
TOMADAS DE CONHECIMENTO 

 

� A Câmara tomou conhecimento:  
 

Do ofício enviado pela Resiestrela – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. sobre a “Recolha 

Selectiva de Ecopontos”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Da carta enviada pelo Foz Côa Automóvel Clube em que convida o Município a assistir à Prova de 

“Autocross do Campeonato Europeu” a realizar nos dias 180e 19 de Abril de 2009. ------------------------- 

 

Do faz enviado pelo PSD – Partido Social Democrata sobre a Implantação de Estruturas de Propaganda 

Política. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIVERSOS 

 

� Carta da Drogaria Central de João M. L. M., Unipessoal, Ldª , com sede na Rua da Praça, n.º 39 

no Soito, a solicitar isenção do pagamento do IMI – Imposto Municipal sobre Transmissões de Imóveis, 

relativa à aquisição do imóvel inscrito na matriz predial do Sabugal sob o artigo n.º 2530/274 e o 

artigo matricial 3037, sito na Rua da Praça, n.º 50 no Soito, nos termos do disposto na al. b) do n.º 3 

do art. 43º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido, 

devendo ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------- 
 

� Carta de José Manuel Antunes Polho a solicitar um espaço com visibilidade e uma vitrina (em 

local a definir) para colocar objectos referentes às recordações e memórias dos diversos eventos em 

que participaram os marinheiros naturais do Concelho do Sabugal. Deliberado, por unanimidade, 

deferir o pedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Vice – Presidente da Câmara em 

27/03/09, em que autoriza o Prolongamento de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais do Concelho, no período de 27/03/09 a 12/04/09, conforme mapa seguinte: -------------- 
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TIPOS DE ESTABELECIMENTO 

 

HORÁRIO 

 

Restaurantes, snacks-bars, self-services, cafés, cafetarias, cervejarias, casas de 

chá, bares, geladarias, pizzerias, marisqueiras, pastelarias, confeitarias, casas 

de pasto e outros estabelecimentos análogos 

Até às 04 horas 

 

Clubes, casas de fado, cabarets, boites, dancings e outros classificados como 

casas ou salas de dança e estabelecimentos análogos 

Até às 06 horas 

 

Supermercados e mercearias 

 

Até às 22 horas incluindo sábados 

 

� Carta da Empresa Municipal Sabugal + a enviar os Documentos de Prestação de Contas relativos 

ao Exercício de 2008, em cumprimento do disposto no art. 29º da Lei n.º 53-F/2006 de 29 de 

Dezembro de 2006 e do artº 28º dos Estatutos da Empresa, nomeadamente:  

� Balanço; 

� Demonstração de Resultados por Naturezas; 

� Demonstração dos Fluxos de Caixa e Correspondentes Anexos  

� Relatório do Conselho de Administração; 

�  Proposta de Aplicação de Resultados; 

Deliberou, por unanimidade, aprovar os referidos documentos. ------------------------------------------------ 

 

� Carta de Fernando Pedro – Artes Plásticas e Música, Lda. a enviar proposta de orçamento para 

aquisição de um quadro para o Salão Nobre, em cerâmica grés (escultura), com vários motivos do 

Concelho e acabamentos com vários vidrados a ouro e platina (valor de lei), pelo montante de 

16.800,00�. Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido, por falta de disponibilidade financeira 

para o efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SUBSÍDIOS 

� Carta da Comissão de Festas da Sra. da Graça do Sabugal a solicitar apoio financeiro para 
suportar os custos com a realização do evento tradicional que irá decorrer no dia 20/04/09. 
Deliberado, por unanimidade conceder um apoio financeiro no montante de 500,00�, 
consubstanciado no pagamento das correspondentes facturas. ----------------------------------------------- 

 
� Carta de João Pedro Esteves Dias a solicitar apoio financeiro para participar no “Campeonato 

Nacional de TT 2009 (todo-o-terreno)”. Deliberado, por unanimidade, autorizar a aquisição de 
publicidade na Moto, no montante de 500,00�. ---------------------------------------------------------------- 
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� Carta do Escola Secundária C/3º C.E.B. de Sabugal a solicitar apoio financeiro para custear as 

despesas com uma “Acção de Sensibilização da Nossa Comunidade Educativa sobre a Utilização 

Ética, Responsável e Segura das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação por Crianças e 

Jovens” a realizar no dia 20/05/09. Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante 

de 600,00�. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Carta da Associação Cultural e Desportiva do Baraçal a solicitar apoio financeiro para a 

realização do evento “IV Grande Prémio de Atletismo Alto Côa (Baraçal – Sabugal)”, a realizar no 

dia 01/08/09. Deliberado, por unanimidade, conceder um apoio financeiro no montante de 

5.000,00�, devendo o mesmo ser integrado nas Festas da Europa. ------------------------------------------ 

 

DIVISÃO FINANCEIRA 
 
� A Câmara tomou conhecimento do Termo de Contagem da Tesouraria Municipal, relativo ao 1º 

Trimestre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JUNTAS DE FREGUESIA 
DIVERSOS 

 
� Deliberado, por unanimidade alterar a cláusula financeira relativo ao protocolo oportunamente 

celebrado com a Junta de Freguesia de Seixo do Côa para trabalhos (mão-de-obra) de “Reparação 

da Habitação 9 – No Âmbito do Programa de Conforto Habitacional para a Pessoa Idosa”, para o 

valor de 4.100,00�, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (inicial 2.800,00� + actualização de 1.300,00� = 

4.100,00�). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Deliberado, por unanimidade alterar a cláusula financeira relativo ao protocolo oportunamente 

celebrado com a Junta de Freguesia de Nave para trabalhos (mão-de-obra) de “Reparação da 

Habitação 17 do PCHI”, para o valor de 6.700,00�, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (inicial 

5.790,00� + actualização de 910,00� = 6.700,00�). -------------------------------------------------------------------------- 

 

� Ofício da Junta de Freguesia de Sortelha a solicitar o pagamento da baixada eléctrica para o 

Bairro de St.ª Catarina, em virtude de estar concluída a obra: “Arranjo Urbanístico no Bairro de St.ª 

Catarina”. Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido. ----------------------------------------------- 
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� Ofício da Junta de Freguesia de Aldeia da Ribeira a solicitar a cedência da Escola Primária da 

Freguesia. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido, devendo ser celebrado Contrato de 

Comodato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OBRAS PÚBLICAS 

 

SUBSTITUIÇÃO DO REFORÇO DE GARANTIA 
 
� Deliberado, por unanimidade autorizar a substituição do reforço de garantia por garantia bancária à 

firma António José Saraiva, S.A., referente à obra: “Abastecimento de Água e Saneamento à 

Ruvina ” no montante de 22.625,23�, com fundamento na informação prestada pelo respectivo 

serviço, acrescido dos juros entretanto vencidos. -------------------------------------------------------------- 

 

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

firma António José Saraiva, S.A., referente à obra: “Saneamento a Forcalhos ” no montante de 

4.453,21�, com fundamento na informação prestada pelo respectivo serviço, acrescido dos juros 

entretanto vencidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

firma António José Saraiva, S.A., referente à obra: “Acabamento e Arranjos Exteriores dos 

Balneários do Recinto Futebolístico do Soito ” no montante de 7.531,93�, com fundamento na 

informação prestada pelo respectivo serviço, acrescido dos juros entretanto vencidos. ------------------ 

 
DIVERSOS 
  
� A Câmara tomou conhecimento da informação prestada pelo Sector de Obras Públicas sobre 

Fornecimento Contínuo de Consumíveis para as Diversas Impressoras adjudicado à Firma 

Inforsabugal, pelo montante de 21.8882,78�, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

DIVERSOS 

 
� Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento à EDP no montante de: 

� 279,95�, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, relativo à Ampliação de Rede BT/IP na 

Rua dos Quadrazenhos, Freguesia de Ruivós. --------------------------------------------------------- 
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� 445,04�, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, relativo à Ampliação de Rede BT/IP na 

Rua do Ribeiro, Freguesia de Ruivós. ------------------------------------------------------------------ 

� 825,48�, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, relativo à Ampliação de Rede BT/IP na 

Rua da Amoreira/Rotunda das Areias, Freguesia de Ruivós. ---------------------------------------- 

� 1.471,51�, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, relativo à Ampliação de Rede BT/IP na 

Praia Fluvial, Freguesia de Sabugal. -------------------------------------------------------------------- 

� 250,00 � relativo à Ampliação de Rede BT/IP na Rua da Fonte Ortiga, Freguesia de Vila 

Boa, sendo da responsabilidade da Junta de Freguesia o montante de 826,71�, com IVA 

incluído à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------------- 

� 750,00� relativo à Ampliação de Rede IP/BT na Estrada Nacional, Freguesia de Vila Boa, 

sendo da responsabilidade da Junta de Freguesia o montante de 585,13�, com IVA incluído à 

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

 

 

----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) 


