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ATA N.º 06/2022, DE 16 DE MARÇO

Resumo de Atas 2022

DELIBERADO:
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes 
ao mesmo para os requerentes;
• Deferir o pedido de apoio social – tarifa de famílias 
numerosas, requerido por munícipe residente na lo-
calidade da Cerdeira;
• Atribuir um apoio, no valor de 400,00€ - apoios pon-
tuais a alunos do Ensino Superior;
• Autorizar a celebração de Protocolos, no valor de 
134.000,00€ para cada Associação - Associação Hu-
manitária de Bombeiros Voluntários do Sabugal e As-
sociação Humanitária de Bombeiros Voluntários do 
Soito;
• Ratificar o despacho exarado pela Senhora Vice-
-Presidente da Câmara, referente à Rede Escolar 
2022/2023;
• Aprovar a celebração de Protocolo de Colaboração 
com a Sociedade Filarmónica Bendadense, com um 
apoio financeiro de 15.000,00€;
• Aprovar a celebração de Protocolo de Colaboração 
para organização do ‘Festival de Música Sons do Côa’, 
no Sabugal, com um apoio no valor de 12.500,00€;
• Atribuir um apoio social, no valor de 750,00€, reque-
rido por munícipe residente na localidade do Sabugal;
• Aprovar a renovação de Protocolo com a Funda-
ção Álvaro Carvalho, com uma despesa prevista de 
11.000,00€;
• Atribuir um apoio no valor de 775,00€ para participa-
ção de Maria José Janela Ribeiro no 2º Campeonato 
do Mundo de Judo JUDOWN;
• Deferir os pedidos de renovação de cartões – Pro-
grama abem: Rede Solidária do Medicamento;
• Deferir os pedidos de atribuição de cartões da Dig-
nitude – Programa abem: Rede Solidária do Medica-
mento;
• Ratificar o despacho exarado pela Senhora Vice-Pre-
sidente da Câmara, referente ao pedido de apoio so-
cial requerido por munícipe residente na freguesia do 
Sabugal, no valor de 120,00€;
• Atribuir um apoio no valor de 500,00€, para projeto 
desportivo BTT-JR87RACING;
• Atribuir um apoio no valor de 10.000,00€ para reali-
zação de filme ‘O Soldado Nobre’;
• Aprovar a celebração de Protocolo de cooperação 
com a Rewilding Portugal, no valor de 1.000,00€.

Câmara Municipal | março, abril, maio e junho

ATA N.º 07/2022, DE 30 DE MARÇO

DELIBERADO:
• Autorizar o pagamento da nova ligação IP, na Rua do 
Ribeiro, na localidade de Ozendo, freguesia de Qua-
drazais, no valor de 199,26€;
• Autorizar o pagamento da nova ligação IP, na Estra-
da Municipal 536, na localidade de Valongo do Côa, 
União de Freguesias de Seixo do Côa e Valongo, no 
valor de 298,89€;
• Autorizar o pagamento da nova ligação IP, na Rua 
Lameira Santo, na União de Freguesias de Seixo do 
Côa e Valongo, no valor de 296,43€;
• Autorizar a celebração do Protocolo de Colaboração 
entre o Município do Sabugal e a ASTA – Associação 
Sócio-Terapêutica de Almeida, no valor de 5.000,00 
€;
• Aprovar o Protocolo de Colaboração entre o Municí-
pio do Sabugal e a Junta de Freguesia do Soito, para 
integração de munícipe, residente na freguesia do 
Soito, em Programa Ocupacional Autárquico, durante 
um período máximo de seis meses consecutivos, es-
tando em causa o montante total de 2.115,00€; 
• Atribuir um apoio adicional no valor de 3.000,00€ ao 
Club Futsal Sabugal; 
• Autorizar a renovação de Protocolos de Colabora-
ção no âmbito dos cuidados de saúde primários en-
tre a Câmara Municipal do Sabugal e as seguintes 
Juntas de Freguesia: Junta de Freguesia de Aldeia 
do Bispo – 3.000,00€; Junta de Freguesia de Águas 
Belas – 1.500,00€; Junta de Freguesia de Alfaiates 
– 3.000,00€; Junta de Freguesia de Aldeia Velha – 
4.550,00€; Junta de Freguesia de Aldeia da Ponte – 
3.250,00€; União de Freguesias de Lageosa e Forca-
lhos – 3.000,00€; União de Freguesias de Pousafoles, 
Penalobo e Lomba – 4.200,00€; Junta de Freguesia 
de Malcata – 3.000,00€;
• Atribuir um apoio no valor de 7.500,00€ para a rea-
lização do Projeto Paixão de Cristo – Vilar Maior 2022, 
requerido pela Associação Muralhas de Vilar Maior; 
• Ratificar o despacho exarado pela Senhora Vice-
-Presidente da Câmara referente à aquisição de refei-
ções para a ERPI de Malcata;
• Atribuir um apoio de 10.000,00€ a cada uma das As-
sociações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários 
do Sabugal e Soito para aquisição de uma ambulân-
cia tipo A2 e veículo ligeiro de combate de incêndios;
• Atribuir um apoio no valor de 1.500,00€ à Equipa 
TEAM Saraiva (David Saraiva);
• Atribuir um apoio no valor de 4.000,00€ à Empresa 
PRV – Peças de Reposição de Veículos, Lda;
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• Aprovar a revisão das medidas no âmbito do 
COVID-19 Sabugal Solidário adaptadas ao momento, 

com vista à retoma da atividade económica e social.

ATA N.º 08/2022, DE 13 DE ABRIL

DELIBERADO:

• Aprovar a proposta de alteração de tabela de preços 
das Termas do Cró;
• Aprovar a requisição de ligação em baixa tensão nor-
mal para realização do evento ‘Mercado da Terra – Fei-
ra da Páscoa na Aldeia História de Sortelha’, cujo preço 
base não deverá exceder 500,00€;
• Aprovar a revisão de preços da empreitada Redução 
de Perdas de Água em Sistemas de Abastecimento, 
no valor de 29.385,44€ (+IVA);
• Ratificar o despacho exarado pela Senhora Vice-Pre-
sidente da Câmara referente ao fornecimento de refei-
ções à IPSS da Nave, no âmbito do surto de COVID-19;
• Atribuir um apoio social no valor de 300,00€ requeri-
do por munícipe residente em Quadrazais;
• Aprovar a adenda ao Protocolo celebrado entre o 
Município do Sabugal e a Liga dos Amigos da Aldeia 
de Santo António no âmbito do serviço de almoços no 
Jardim de Infância de Aldeia de Santo António, com 
uma despesa total de 371,33€;
• Atribuir um apoio social no valor de 980,00€ reque-
rido por munícipe residente na localidade de Aldeia 
Velha;
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente 
da Câmara, referente à atribuição de apoio social com 
caráter de urgência;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao 
mesmo;
• 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 proposta de minuta do Contrato Interadmi-
nistrativo de Delegação de Competências com as Jun-
tas de Freguesia do concelho, no valor de 508.657,96€, 
para o ano de 2022. 

ATA N.º 09/2022, DE 21 DE ABRIL

DELIBERADO:

• Aprovar a Prestação de Contas relativa ao ano de 
2021, bem como a Aplicação dos Resultados Líquidos;
• Aprovar a 2ª Alteração Orçamental Modificativa (Re-
visão) ao Orçamento de 2022 e Grandes Opções do 
Plano 2022-2027;
• Aprovar o Plano de Ação para a energia e clima 
(PAEC), apresentado em concreto para a Aldeia Histó-
rica de Sortelha, devendo o assunto ser submetido à 
Assembleia Municipal para validação.

ATA N.º 10/2022, DE 27 DE ABRIL

DELIBERADO:
• Aprovar a proposta de celebração de Protocolo entre 
as Termas do Cró e a União de Freguesias de Ruvina, 
Ruivós e Vale da Éguas;
• Aprovar a proposta de Protocolo com a Associação 
Dignitude – Programa ABEM: Rede Solidária do Medi-
camento, com uma despesa total de 6.100,00€;
• Atribuir um apoio social no valor de 1.308,00€ reque-
rido por munícipe residente na União de Freguesias do 
Sabugal e Aldeia de Santo António;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao 
mesmo;
• Aprovar as alterações à tabela de Tarifas e Preços do 
Município do Sabugal, com a introdução dos preços 
do Refeitório Escolar;
• Autorizar a emissão de cartões sociais, assim como 
o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao mes-
mo;
• Tomar conhecimento do Protocolo Associação Álvaro 
Carvalho – Doentes para cirurgia;
• Atribuir um apoio no valor de 6.630,00€ para fazer 
face a despesas com a realização de um projeto de ar-
quitetura e especialidades de uma construção de um 
complexo com balneários e piscinas, requerido pela 
Junta de Freguesia de Rebolosa;
• Atribuir um apoio no valor de 5.700,00€ para fazer 
face a despesas com a realização de trabalhos de re-
paração e conservação de um pontão na Rua da Con-
solação em Forcalhos, requerido pela União de Fre-
guesias de Lageosa e Forcalhos;
• Atribuir um apoio no valor de 18.000,00€, por conta 
da verba adicional referente ao ano de 2021, para pro-
ceder à reparação do açude dos regatos no rio Cesa-
rão, conforme requerido pela União de Freguesias de 
Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos.

ATA N.º 11/2022, DE 11 DE MAIO

DELIBERADO:
• Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento da mãe 
do Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Hu-
manos;
• Autorizar o pagamento da nova ligação IP, no valor 
de 528,04€ para ampliação de rede IP, na Estrada Mu-
nicipal 536, 39 PT, na União de Freguesias de Seixo do 
Côa e Vale Longo;
• Atribuir um apoio social no valor de 1.020,00€ reque-
rido por munícipe residente na freguesia de Malcata;
• Autorizar a atribuição de cartões da Dignitude – Pro-
grama ABEM: Rede Solidária do Medicamento.
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ATA N.º 11/2022, DE 11 DE MAIO

DELIBERADO:
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente 
da Câmara sobre o pedido de apoio para reparações 
urgentes na Barragem de Alfaiates;
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente 
da Câmara referente a informação final para adjudica-
ção da empreitada Circular Interna de Mobilidade Sua-
ve e Inclusiva do Sabugal – Fase 1;
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente 
da Câmara sobre o contrato programa de apoio finan-
ceiro público no âmbito do Plano de Recuperação e 
Resiliência;
• Aprovar a aquisição dos prédios rústicos identificados 
na relação de terrenos para o projeto “Infraestruturas 
de Lazer na Envolvente à Barragem do Sabugal – Área 
de Intervenção 1, no valor total de 23.180,00€;
• Autorizar a isenção das taxas referentes às esplana-
das no Concelho do Sabugal no período compreendi-
do entre 25-05-2022 até ao 31-12-2022;
• Aprovar a revisão da Norma de Controlo Interno;
• Atribuir um apoio no valor de 5.000,00€ ao Agrupa-
mento de Escolas do Sabugal – Transferência de com-
petências;
• Aprovar a ampliação de rede IP, no Largo das Eiras, 
17 PT, na freguesia de Vale de Espinho, no valor de 
697,41€;
• Autorizar a abertura do procedimento pré-contratual 
da empreitada ‘Requalificação da Praça da República 
e Largo de S. Tiago’;
• Deferir os pedidos de atribuição de cartões da Dig-
nitude – Programa abem: Rede Solidária do Medica-
mento;
• Aprovar um apoio social no valor de 15.000,00€ re-
querido por munícipe residente na freguesia da Ben-
dada;
• Atribuir um apoio social no valor de 750,00€ requeri-
do por munícipe residente na União de Freguesias do 
Sabugal e Aldeia de Santo António;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao 
mesmo;
• Autorizar a emissão de cartões sociais assim como o 
acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao mesmo 
para os requerentes com processo deferido;
• Atribuir um apoio financeiro/logístico e cedência de 
materiais para realização de festejos de S. João no va-
lor de 25.000,00€, requerido pela Associação de Mor-
domos S. João do Sabugal;
• Atribuir um apoio financeiro/logístico e materiais 
promocionais para ações inseridas no Raid Cyclist Ca-
dillac e Grupo Coral La Chorale L’Unicoeur d’Arbanas 
no valor de 3.000,00€, requerido pela Associação pelo 
Futuro de Alfaiates;
• Aprovar o Protocolo de Colaboração para organiza-
ção do ‘Festival Sete Sois Sete Luas 2022’ no Sabugal, 

no valor de 30.980,00€;
• Aprovar um apoio, no valor de 5.000,00€ para fazer 
face a obras de reparação e conservação do retábulo 
mor da Igreja Paroquial de Quadrazais, requerido pela 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Quadrazais;
• Atribuir 30,00€ por cada ponto, referente à aplicação 
dos fatores de ponderação – candidaturas ao apoio ao 
associativismo de acordo com o Plano de Atividades 
do ano 2022;
• Atribuir um apoio no valor de 1.000,00€ para a Final 
do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina de 
Basquetebol;
• Atribuir um apoio no valor de 1.000,00€ para obras de 
melhoria e ampliação salão de festas, requerido pela 
Associação Juventude Pontense;
• Atribuir um apoio social no valor de 214,20€ requerido 
por munícipe residente na freguesia da Moita;
• Revogar a deliberação de Câmara referente ao OCR 
Fireman Challenge;
• Aprovar a proposta de isenção de mensalidade de 
junho de 2022;
• Aprovar os Protocolos de Colaboração com as 
IPSS’s para apoio a refugiados ucranianos no valor de 
22.667,00€;
• Aprovar a proposta de fornecimento de coffee breaks 
requeridos pelo Clube Escape Livre, no valor de 
700,00€;
• Atribuir um apoio no valor de 3.777,00€ para instala-
ção de uma barbearia no Sabugal, requerido por Re-
nato Augusto Pestana;
• Atribuir um apoio no valor de 1.557,05€ (valor da taxa 
municipal que se pretende isentar) referente ao pedi-
do de isenção da taxa de alvará de obras de alteração 
e ampliação da unidade produção da Lactibar, reque-
rido por Promotores, Lactibar – Lacticínios do Sabugal;
• Aprovar o Contrato Programa para constituição da 
entidade gestora - AIGP Terras do Lince;
• Autorizar a cedência de um espaço para instalação 
do jornal Cinco Quinas, através da celebração de con-
trato de comodato;
• Aprovar a proposta de minuta do Contrato Interad-
ministrativo de Delegação de Competências com a 
União de Freguesias de Sabugal e Aldeia de Santo An-
tónio, no valor de 7.882,00 €, devendo a mesma ser 
submetida à aprovação da Assembleia Municipal.
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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.pt
 
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 Nº2/2022,  
DE 29 DE ABRIL

DELIBERADO:

• Aprovar o voto de louvor às desportistas sabugalen-
ses Cátia Morgado e Maria Ribeiro;
• Ratificar a repartição de encargos do fornecimento 
de energia elétrica para as instalações alimentadas 
em Média Tensão (MT) e Baixa Tensão Especial (BTE) 
da Câmara Municipal do Sabugal;
• Aprovar a proposta de isenção do Imposto Municipal 
sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis de prédio ur-
bano localizado na cidade do Sabugal, requerido por 
Inforsabugal – Comercialização de Artigos Informáti-
cos, Lda.;
• Aprovar os contratos interadministrativos de delega-
ção de competências entre o Município do Sabugal e 
as Juntas de Freguesia;
• Aprovar a Prestação de Contas de 2021 e Aplicação 
dos Resultados Líquidos;
• Aprovar 2ª Alteração Orçamental Modificativa (Re-
visão) ao Orçamento de 2022 e Grandes Opções do 
Plano 2022-2027;
• Aprovar o Plano de Ação para a energia e clima 
(PAEC) apresentado em concreto para a Aldeia Histó-
ria de Sortelha.

Assembleia Municipal 

NOTA:

Se reside fora do Concelho e pretende receber  
o Boletim Municipal contacte-nos:

TEL. 271 751 040
EMAIL. comunicacao@cm-sabugal.pt


