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ATA N.º 01/2021, DE 06 DE JANEIRO

Resumo de Atas

DELIBERADO:

• Emitir parecer favorável às escalas de turnos das 
farmácias do concelho do Sabugal para o ano civil de 
2021;
• Aprovar a proposta de parecer apresentada pela 
Comissão Sabugal Investe- cedência de direito de 
superfície do lote 32 da ZLE- Zona de Localização 
Empresarial do Alto do Espinhal, requerido por Luís 
Domingues Viñolas – instalação de apiário;
• Deferir o contrato de comodato de postos de carre-
gamento elétrico, a celebrar com o Instituto Politécni-
co de Castelo Branco.

ATA N.º 02/2021, DE 20 DE JANEIRO
DELIBERADO:

• Ratificar o despacho referente a pedido de apoio so-
cial - 690,00€, requerido por munícipe residente na 
freguesia do Sabugal;
• Deferir o pedido de ressarcimento requerido por 
Anabela Robi da Silva - 360,00€ - Responsabilidade 
civil extracontratual;
• Deferir o pedido de ressarcimento requerido por Le-
onel Leal Silva - 500,00€ - indemnização por danos 
patrimoniais;
• Autorizar a prorrogação do prazo do procedimento 
de 1.ª alteração ao PDM por período igual ao inicial (5 
meses);
• Autorizar a celebração do Protocolo de Cooperação 
com o Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância 
de Animais Selvagens - 4.000,00€;
• Deferir o pedido apresentado - 350,00€ - apoios 
pontuais a Alunos do Ensino Superior;
• Deferir os apoios referentes ao Programa Rede 
Solidária do Medicamento;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes 
ao mesmo para os requerentes;
• Conceder o apoio social Tarifa de Famílias Numero-
sas requerido por munícipe residente na freguesia do 
Sabugal;
• Aprovar a revisão das medidas no âmbito do CO-
VID-19 Sabugal Solidário com vista à retoma da ativi-
dade económica e social:

1.  Proteção Civil Municipal (50.000,00€);
2. Fundo Municipal de emergência social – apoio a 
famílias, IPSS, Associativismo (100.000,00€);
3. Fundo Municipal de emergência Empresarial 
(100.000,00€, com normas a aprovar pela Câmara 
Municipal);

4. Fundo Municipal de emergência Agropecuária 
(100.000,00€, com normas a aprovar pela Câmara 
Municipal);
O Valor do FUNDO COVID_19 - Sabugal Solidário a 
inscrever no Orçamento Municipal é de 350.000,00€;
Outros Apoios:
1.  Apoio às Famílias;
2.  Apoio às IPSS;
3.  Apoio ao Associativismo;
4.  Apoio às Empresas / Atividade Económica.

• Deferir o pedido de ressarcimento requerido - 
240,25€ - queda de uma árvore em estrada Malcata 
– Sabugal;
• Aprovar a proposta de parecer apresentada pela 
Comissão Sabugal Investe - pedido de apoio para 
a exploração Quinta das Baganhas, requerido por 
Joaquim Ricardo - 4.732,00€.

ATA N.º 03/2021, DE 03 DE FEVEREIRO

DELIBERADO:

• Ratificar o despacho que aprova o Acordo de Gestão 
a celebrar com Infraestruturas de Portugal, S.A., com 
as alterações propostas, e que tem por objeto a 
Requalificação do Acesso Sul da Cidade do Sabugal 
(EN233 e EM 542);
• Fixar o valor de 0% para a taxa de atualização tarifária 
regular para o transporte coletivo de passageiros, a 
vigorar no ano de 2021;
•  Atribuir 11.273,10€ - execução de instalações sani- 
tárias públicas e um forno e bancada, no sítio da Fon-
te do Meio, requerido pela União de Freguesias de 
Santo Estevão e Moita;
• Deferir o pedido de apoio em fotocópias requerido 
pela Liga dos Combatentes: Núcleo do Sabugal;
• Deferir os pedidos de apoio solicitados, no valor to-
tal de 1.450,00€ - apoios pontuais a Alunos do Ensino 
Superior;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes 
ao mesmo para os requerentes;
• Deferir o pedido de cedência da Fração 4C, locali- 
zada na Rua João Paulo II, requerido por Beatriz Dias 
Rodrigues para deslocar o seu atelier de Artes Plásti-
cas “Beamoria”. 

ATA N.º 04/2021, DE 17 DE FEVEREIRO

DELIBERADO:

• Ratificar o despacho que aprova o Protocolo de Co-
laboração com a empresa Altice Portugal Investimento 
em redes de Nova Geração no Concelho do Sabugal; 
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ATA N.º 05/2021, DE 03 DE MARÇO

DELIBERADO:

• Aprovar o acordo judicial de terreno nas Termas do 
Cró de 32.460,00€;
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• Indemnizar a Associação Independente Pró-Desen-
volvimento Quintas S. Bartolomeu pelas benfeitorias 
- 2.000,00€;
• Aprovar as propostas da 1.ª Alteração Orçamental 
Modificativa (Revisão) ao Orçamento de 2021 e da 
Revisão às Grandes Opções do Plano 2021-2026, de-
vendo ser submetidas à aprovação da Assembleia 
Municipal;
• Aprovar a proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e dar início ao período de discussão pública;
• Autorizar a elaboração de protocolo com a Comuni-
dade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, para 
implementação dos serviços essenciais de transporte 
público rodoviário de passageiros intermunicipais e 
definição do modelo de compensações ao abrigo do 
programa de apoio à redução tarifária – PART e pro-
grama de apoio à densificação e reforço da oferta de 
transporte público;
• Autorizar a repartição de encargos para os anos 
económicos de 2021, 2022,2023, 2024, 2025 e 2026 no 
âmbito do “Concurso Limitado por Prévia Qualificação 
para Aquisição de Serviço Público de Transporte Ro-
doviário de Passageiros no Concelho do Sabugal” - 
3.158.570,00€ mais IVA à taxa legal em vigor e sub-
meter o assunto à assembleia Municipal;
• Atribuir um apoio de 11.627,41€ à Junta de Freguesia 
de Rapoula do Côa para fazer face a despesas com a 
realização de trabalhos de requalificação do edifício 
da antiga sede da Junta de Freguesia para funciona-
mento como Albergue do Côa;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes 
ao mesmo para os requerentes;
• Aprovar a Adenda ao Acordo de Colaboração no 
âmbito do apoio às famílias com crianças na valên-
cia de creche, devendo as instituições proceder à 
devolução do montante correspondente ao n.º de 
crianças que se encontram contempladas pela res-
petiva portaria;
• Ratificar o despacho sobre o movimento anual da 
Rede Escolar para 2021/2022 – Educação Pré-Escolar 
e 1.º Ciclo do Ensino Básico; 
• Autorizar a celebração de Protocolo bianual de par-
ceria Viagem do Elefante com a Associação Territórios 
do Côa, valor total de 18.936,00€ (9.468,00€/por ano);
• Aprovar a proposta de documento Termo de Acei-
tação para o beneficiário – Regulamento Sabugal In-
veste;
• Autorizar a celebração do contrato de arrendamento 
apresentado com a Sr.ª Maria de Lourdes Amaro Ro- 
drigues Soares, no valor mensal de 350,00€, por um 
período de 6 meses – Censos 2021.

• Adquirir um prédio rústico sito na Rua do Pinhal e 
Avenida de St.ª Bárbara – Soito, pelo valor total de 
4.500,00€; 
• Autorizar a abertura de consulta pública do Plano 
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 
(PMDFCI) do Sabugal – 2021 a 2030;
• Aprovar os acordos a celebrar entre a Autoridades 
de Transporte e os Operadores de Transportes do Mu-
nicípio sobre atribuição de financiamento e compen-
sações aos Operadores de Transportes Essenciais, no 
âmbito da pandemia Covid-19;
• Atribuir um apoio de 30.531,37€ à União de Fregue-
sias de Lageosa e Forcalhos para fazer face a despe-
sas com a realização de trabalhos de construção de 
Zona de Cultura e Lazer no sítio do Barreiro;
• Atribuir um apoio de 14.411,50€ à União de Fregue-
sias de Lageosa e Forcalhos para fazer face a des- 
pesas com a realização de trabalhos de recuperação 
dos lavadouros públicos em Forcalhos;
• Ceder gratuitamente, através de contrato de como-
dato, as instalações da antiga escola de Pousafoles do 
Bispo, para apoiar o desenvolvimento e atividades das 
associações da União de Freguesias de Pousafoles do 
Bispo, Penalobo e Lomba;
• Atribuir um apoio de 33.902,32€ (verba adicional re- 
ferente a 2021, 2020 e resto de 2019) à Junta de Fre- 
guesia de Vale de Espinho para fazer face a despe-
sas com a realização de trabalhos de calcetamento a 
cubos da Rua do Cabeludo e o Caminho Agrícola da 
Cova Pequena e a reconstrução de um edifício para 
arrumos;
• Autorizar a celebração de Protocolo de Colaboração 
com a Universidade Lusófona para realização de es-
tágio curricular;
• Autorizar a realização de estágio curricular em colab-
oração com o Instituto Politécnico de Castelo Branco 
– Escola Superior de Educação, devendo ser celebra-
do Protocolo; 
• Autorizar a celebração dos seguintes protocolos:

1. Acrisabugal: 30.000,00€ (Duas equipas de Sapa-
dores Florestais);
2. Coopcôa: 15.000,00€ (Uma equipa de Sapadores 
Florestais);
3. Comissão de Compartes da Freguesia de Al-
deia Velha: 15.000,00€ (Uma equipa de Sapadores 
Florestais);
4. Conselho Diretivo do Baldio dos Fóios: 15.000,00€ 
(Uma equipa de Sapadores Florestais);
5. Assembleia de Compartes da Freguesia de Malca-
ta: 15.000,00€ (Uma equipa de Sapadores Florestais);

• Deferir um pedido de apoio habitacional de 
2.600,00€ - Torre;
• Autorizar a renovação de protocolos de colaboração 
para o ano 2021, no âmbito da saúde: Junta de Fre- 
guesia de Aldeia do Bispo – 3.000,00€; Junta de Fre- 
guesia de Águas Belas – 1.500,00€; Junta de Fregue-
sia de Alfaiates – 3.000,00€; União de Freguesias de 
Lageosa e Forcalhos – 3.000,00€; União de Fregue-
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sias de Pousafoles, Penalobo e Lomba – 4.200,00€; 
Junta de Freguesia de Malcata – 3.000,00€;
• Atribuir um apoio de 17.826,62€ (subsídio extraor-
dinário) ao Centro Desportivo e Cultural da Freguesia 
de Aldeia de St.º António;
• Deferir um pedido de apoio social de 675,00€ - Sa-
bugal;
• Autorizar a celebração de protocolos com a Asso-
ciação Humanitária de Bombeiros Voluntários do 
Sabugal e Associação Humanitária de Bombeiros Vo- 
luntários do Soito no valor de 127.000,00€ para cada 
Associação;
• Deferir um pedido de apoio social através da assina- 
tura de um protocolo de colaboração com a Casa do 
Povo da Bendada, para um período de três meses e 
com um custo de 810,00€ (270,00€ mensais);
• Celebrar os seguintes protocolos:

1. Casa do Concelho do Sabugal: 5.000,00€;
2. ADES – Associação Empresarial do Sabugal, no 
valor de 70.000,00€;
3. “Amigos do Cavalo”: 5.000,00€;

•  Atribuir um apoio social de 82,28€ - Sabugal;
• Atribuir um apoio social de 740,00€ - Bendada;
• Autorizar o acerto de contas (Relatório intercalar de 
Contratos Programas de Desenvolvimento Desportivo):

1. Clube Futsal Sabugal: 8.875,00€; 
2. Associação Cultural e Desportiva do Soito: 
9.000,00€;
3. Sporting Clube do Sabugal: 10.958,34€; 

• Autorizar a celebração do contrato de comodato da 
Unidade Móvel de Saúde com a Comunidade Inter-
municipal das Beiras e Serra da Estrela;
• Atribuir um apoio habitacional de 8.610,00€ - Aldeia 
Velha;
• Aprovar a proposta de Manual de Gestão do Contra-
to do Município do Sabugal;
• Autorizar a celebração de protocolo de cooperação 
2021 entre o Município do Sabugal e a Pró-Raia, no 
valor de 12.000,00€;
• Autorizar a celebração de protocolo de parceria en-
tre o Município do Sabugal e a Comissão Vitivinícola 
Regional da Beira Interior, no valor de 2.500,00€;
• Aprovar a alteração de preços das Termas do Cró.

MINUTA DA ATA N.º 06/2021,  
DE 17 DE MARÇO

DELIBERADO:

• Aprovar a proposta de delimitação da Área de Rea-
bilitação Urbana de Sortelha, devendo o assunto ser 
submetido a Assembleia Municipal para aprovação;
• Atribuir um apoio de 12.951,90€ à União de Fregue-
sias de Seixo do Côa e Vale Longo do Côa para fa-
zer face a despesas com a aquisição de um módulo 
pré-fabricado, que irá servir como instalações sani- 
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tárias na zona de lazer em Vale Longo do Côa;
• Autorizar a celebração do Protocolo de Colaboração 
entre o Município do Sabugal e a ASTA – Associação 
Sócio-Terapêutica de Almeida;
• Deferir os pedidos de apoios pontuais a alunos do 
ensino superior no valor total de 700,00€;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes 
ao mesmo para os requerentes;
• Deferir um pedido de apoio social de 400,00€ - Fóios;
• Deferir um pedido de apoio social de 600,00€ - Sabugal;
• Deferir um pedido de apoio social de 400,00€ - Sabugal;
• Aprovar a proposta de prorrogação do prazo de can-
didatura ao Programa de Apoio ao Associativismo até 
31 de maio;
• Aprovar o Fundo Municipal de Emergência COVID –  
– Setor Social, no valor de 100.191,00€, e as normas 
de apoio;
• Aprovar o Fundo Municipal de Emergência COVID – 
Setor Empresaria, no valor de 100.000,00€, e as nor-
mas de apoio;
• Aprovar o Fundo Municipal de Emergência COVID 
– Setor Agropecuário, bem como a forma de concre-
tização, no valor de 100.000,00€;
• Atribuir um apoio de 10.000,00€, na forma de su-
bsídio extraordinário, à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do Sabugal;
• Atribuir um apoio de 10.000,00€, na forma de su-
bsídio extraordinário, à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do Soito.

Assembleia Municipal 

MINUTA DA ATA N.º 1/2021,  
DE 26 DE FEVEREIRO 

DELIBERADO: 

• Aprovar a 1.ª Alteração Modificativa (Revisão) ao 
Orçamento 2021 e às Grandes Opções do Plano 2021-
2026;
• Autorizar a repartição de encargos, para os anos 
económicos de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 
no âmbito do “Concurso Limitado por Prévia Quali-
ficação para Aquisição de Serviço Público de Trans-
porte Rodoviário de Passageiros no Concelho do Sa-
bugal” no valor total de 3.158.570,00€ mais IVA à taxa 
legal em vigor.

NOTA:

Este apontamento reproduz apenas uma resenha das 
sessões. As transcrições integrais das Atas podem ser con-
sultadas no site do Município em: www.cm-sabugal.pt.


