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ATA N.º 01/2022, DE 05 de JANEIRO

Resumo de Atas 2022

DELIBERADO:

• Aprovar voto de pesar pelo falecimento de Elisa dos 
Santos Pires, mãe do antigo Presidente da Câmara, 
António dos Santos Robalo;
• Ratificar despacho referente à atualização tarifária 
para 2022;
• Aprovar o projeto e abertura do procedimento pré-
-contratual da obra de Requalificação da Praça da 
República e Largo de São Tiago;
• Ratificar o despacho exarado pela Senhora Vice-Pre-
sidente da Câmara referente ao fornecimento de re-
feições à Associação de Amigos de Aldeia da Ponte;
• Atribuir um apoio no valor de 1.000,00€ para re-
construção de barracão de exploração sito em 
Santa Inês, requerido por João Luís Saraiva Oliveira 
(após emissão de parecer pela Sabugal Invest);
• Aprovar a celebração do protocolo entre a Câmara 
Municipal do Sabugal e Escola Superior Agrária de 
Viseu.

ATA N.º 02/2022, DE 19 DE JANEIRO
DELIBERADO:

• Deferir o licenciamento do projeto e reconhecer o 
interesse público municipal das obras de construção 
de central fotovoltaica de mina de Orgueiral, para fins 
de utilização do solo rústico para esta construção, de-
vendo o assunto deverá ser remetido à Assembleia 
Municipal para ratificação;
• Autorizar a plantação de castanheiros nos terrenos 
que, neste momento, estão sem qualquer utilidade, 
requerida pela Junta de Freguesia do Soito;
• Atribuir um apoio social no valor de 51,00€, requeri-
do por munícipe residente na freguesia de Soito;
• Atribuir apoios pontuais a alunos do Ensino Superior 
no valor total de 1.100,00€;
• Atribuir um apoio social no valor de 795,51€, reque-
rido por munícipe residente na freguesia da Urgueira; 
• Atribuir um apoio no valor de 7.430,75€ para prolon-
gamento de rede elétrica, requerido por Nuno Fer-
nandes da Silva (após emissão de parecer pela Sabu-
gal Invest); 
• Atribuir um apoio no valor de 26.844,29€ para pro-
longamento de rede elétrica para apoio à explora-
ção agrícola, requerido por João Miguel Nunes Tomé 
(após emissão de parecer pela Sabugal Invest);
• Deferir o pedido de ampliação de RESP para apoio 
à atividade no parque de lazer da Lageosa da Raia, 
requerido pela União de Freguesias de Lageosa da 
Raia e Forcalhos.
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ATA N.º 03/2022, DE 03 DE FEVEREIRO

DELIBERADO:

• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presi-
dente da Câmara referente à Declaração de com-
promisso plurianuais existentes a 31 de dezembro 
de 2021, devendo o assunto ser remetido para a As-
sembleia Municipal;
• Autorizar o pagamento da nova ligação IP, no valor 
de 245,08€, no Largo do Calvário, na União de Fre-
guesias de Pousafoles do Bispo, Penalobo e Lomba;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes 
ao mesmo para os requerentes;
• Atribuir um apoio social no valor total de 1.200,00€, 
requerido por munícipe residente na freguesia do 
Sabugal;
• Atribuir um apoio social no valor de 530,00€, re-
querido por munícipe residente na freguesia do Sa-
bugal;
• Autorizada a celebração de Protocolo de Colabo-
ração com Raiar – Associação de Aldeia do Bispo, 
com um apoio financeiro anual de 2.000,00€;
• Autorizar a celebração de Protocolo de Colabora-
ção com Centro Recreativo e Cultural de Penalobo, 
com um apoio financeiro anual de 3.000,00€;
• Autorizar a celebração de Protocolo de Colabora-
ção com Centro Desportivo e Cultural da Freguesia 
de Aldeia de Santo António, com um apoio financei-
ro anual de 10.000,00€;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes 
ao mesmo para os requerentes;
• Autorizar a emissão de cartões sociais, assim como 
o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao 
mesmo, para os requerentes com processo deferi-
do;
• Autorizar a celebração de protocolo com ADES - 
Associação Empresarial Local, com um apoio finan-
ceiro de 70.000,00€;
• Aprovar a proposta de classificação de árvore 
com interesse municipal localizado na freguesia de 
Quadrazais, mostajeiro – Sorbus latifolia, devendo o 
assunto ser remetido à Assembleia Municipal para 
deliberação;
• Atribuir um apoio no valor de 10.188,68€, para fazer 
face a despesas com a realização de trabalhos de 
limpeza da faixa de gestão de combustíveis, con-
forme requerido pela Junta de Freguesia de Vila do 
Touro.
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ATA N.º 04/2022, DE 16 DE FEVEREIRO

DELIBERADO:

• Aprovar a criação duas novas subunidades orgâni-
cas, devendo o assunto ser remetido à Assembleia 
Municipal para aprovação;
• Autorizar a celebração do Protocolo com a Agência 
para a Modernização Administrativa para instalação 
e funcionamento do espaço cidadão no Sabugal;
• Autorizar a celebração do contrato de comodato 
com as Aldeias Históricas de Portugal; 
• Autorizar o pagamento da nova ligação IP, no valor 
de 3.431,09€, na Quinta São José, na freguesia do 
Baraçal;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes 
ao mesmo para os requerentes;
• Autorizar a emissão de cartões sociais, assim como 
o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao 
mesmo, para os requerentes com processo deferido;
• Deferir o pedido de renovação de Cartões – Pro-
grama abem: Rede Solidária do Medicamento;
• Deferir o pedido de atribuição de cartões – Progra-
ma abem: Rede Solidária do Medicamento;
• Autorizar a atribuição de apoio no valor de 
25.000,00€ a alojamento turístico, requerido por 
Pausa do Costume Lda (após emissão de parecer 
pela Sabugal Invest);
• Autorizar a adesão ao Pacto de Autarcas com as 
Aldeias Históricas de Portugal, Formalização do pro-
cesso de adesão ao Pacto de Autarcas com as Al-
deias Históricas de Portugal, devendo a assunto ser 
remetido à Assembleia Municipal para aprovação;
• Aprovar as propostas da 1.ª Alteração Orçamental 
Modificativa (Revisão) ao Orçamento de 2022 e da 
Revisão às Grandes Opções do Plano 2022-2027, de-
vendo ser submetidas à aprovação da Assembleia 
Municipal;
• Aprovar a 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do ano 
2022 devendo o assunto ser submetido à aprovação 
da Assembleia Municipal.

ATA N.º 05/2022, DE 02 DE MARÇO

DELIBERADO:
• Ratificar o despacho exarado pela Senhora Vice-
-Presidente da Câmara, sobre a necessidade de 
alterar a tabela de tarifas e preços no Município do 
Sabugal em matéria de transportes públicos de pas-
sageiros;
• Aprovar o projeto e abertura de procedimento pré-
-contratual da empreitada ‘Circular Interna de Mobi-
lidade Suave e Inclusiva do Sabugal – Fase 1’;
• Aprovar a celebração de protocolo com o Sporting 
Clube do Sabugal – Projeto OCR Fireman Challenge 
2022, com um apoio financeiro de 12.500,00€;

• Aprovar a celebração de protocolo de Colabora-
ção com a Associação Mocidade de Aldeia do Bispo, 
com um apoio financeiro de 3.500,00€;
• Autorizar a celebração dos seguintes protocolos:

• Acrisabugal, cujo encargo financeiro é de 
30.000,00€ (Duas equipas de Sapadores Flo-
restais);
• Coopcôa, cujo encargo financeiro é de 
15.000,00€ (Uma equipa de Sapadores Flores-
tais);
• Assembleia de Compartes da Freguesia de 
Malcata, cujo encargo financeiro é de 15.000,00€ 
(Uma equipa de Sapadores Florestais);
• Conselho Diretivo do Baldio dos Fóios, cujo en-
cargo financeiro é de 15.000,00€ (Uma equipa 
de Sapadores Florestais);
• Comissão de Compartes da Freguesia de 
Aldeia Velha, cujo encargo financeiro é de 
15.000,00€ (Uma equipa de Sapadores Flores-
tais);

• Aprovar a celebração de protocolo com a Casa do 
Concelho do Sabugal, com um apoio financeiro de 
5.000,00€;
• Autorizar a emissão de cartões sociais, assim como 
o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao 
mesmo, para os requerentes com processo deferido;
• Aprovar a celebração de Protocolo de Colabora-
ção com Comunidades Ekuizadoras, com um apoio 
financeiro de 87.667,00€;
• Tomar conhecimento do parecer emitido pela Sa-
bugal Investe, referente ao pedido de apoio reque-
rido por Terragados – Exploração Agropecuária S.A.;
• Autorizar a atribuição de apoio no valor de 
5.850,00€, requerido por Linha da Memória (após 
emissão de parecer pela Sabugal Invest);
• Autorizar a atribuição de apoio no valor de 
4.000,00€, requerido por Liliana Monteiro (após 
emissão de parecer pela Sabugal Invest); 
• Aprovar a celebração de Protocolo de Cooperação 
entre o Município do Sabugal e a Federação Portu-
guesa de Canoagem.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL (CENTRO DR. 
JOSÉ DIAMANTINO DOS SANTOS)
TEL. 271 752 230
biblioteca.municipal@cm-sabugal.pt
 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO 
SABUGAL
TEL. 271 753 415
 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO 
SOITO
TEL. 271 601 015
 
CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL
TEL. 271 751 040
geral@cm-sabugal.pt
 
CENTRO CÍVICO NASCENTE DO CÔA
TEL. 271 491 066
jf-foios@sabugal.pt
 
CENTRO DE ESTUDOS JESUÉ PINHA-
RANDA GOMES
TEL. 271 752 230
cejpg@cm-sabugal.pt
 
CENTRO DE NEGÓCIOS TRANSFRON-
TEIRIÇO DO SOITO
TEL. 271 606 066
centro.negocios.transfronteirico@
cm-sabugal.pt 
 
CENTRO DE SAÚDE DO SABUGAL
TEL. 271 753 318
 
ECOCENTRO DE SABUGAL
TEL. 271 751 040
 
GNR SABUGAL
TEL. 271 750 110
 
GNR SOITO
TEL. 271 601 012
 
MUSEU DO SABUGAL
TEL. 271 750 080
museu.municipal@cm-sabugal.pt
 
PISCINAS E PAVILHÃO MUNICIPAL
TEL. 271 750 150
desporto@cm-sabugal.pt
 
TERMAS DO CRÓ
TEL. 271 589 000
geral@termasdocro.com
 
TURISMO
TEL. 800 262 788 (número verde)
visit@cm-sabugal.pt

CONTACTOS

OBS:

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

MINUTA DA ATA N.º 1/2022, DE 25 DE FE-
VEREIRO

DELIBERADO:

• Aprovar a prorrogação do prazo até 1 de janeiro de 
2023 para a transferência de competências no domí-
nio da ação social;
• Ratificar a declaração de reconhecimento do inte-
resse público municipal das obras de construção de 
central fotovoltaica de mina de Orgueiral, para fins de 
utilização do solo rústico para esta construção;
• Aprovar a Declaração de Compromissos Plurianuais 
existentes a 31 de dezembro de 2021;
• Aprovar a proposta de classificação de mostajeiro 
(Sorbus latifólia) como árvore de interesse municipal, 
localizado na freguesia de Quadrazais;
• Aprovar a repartição de encargos do fornecimento 
de energia elétrica para as instalações alimentadas 
em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE), 
Baixa Tensão Normal (BTN) e Redes em Iluminação 
Pública (IP) da Câmara Municipal do Sabugal;
• Aprovar a proposta de criação de duas subunidades 
orgânicas;
• Aprovar a ratificação do despacho de repartição de 
encargos referente à aquisição gás propano a granel 
para os edifícios do Agrupamento de Escolas do Sa-
bugal;
• Aprovar a proposta de adesão ao Pacto de Autarcas 
com as Aldeias Históricas de Portugal;
• Aprovar a 1.ª Alteração Orçamental Modificativa (Re-
visão) ao Orçamento de 2022 e Grandes Opções do 
Plano 2022-2027;
• Aprovar a 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do ano 
2022.

Assembleia Municipal 


