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ATA N.º 21/2021, DE 15 DE SETEMBRO

Resumo de Atas 2021

DELIBERADO:

• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Vice-Pre-
sidente da Câmara referente a despesas com a aqui-
sição de um terreno para alargamento do cemitério 
de Quadrazais, no valor de 5.000,00€, requerido pela 
Junta de Freguesia de Quadrazais;
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Vice-Pre-
sidente da Câmara referente ao pedido de informação 
prévia para construção de edifício de apoio – coman-
do – central fotovoltaica de Vale Verdinho, devendo 
o assunto ser remetido à Assembleia Municipal para 
reconhecimento do interesse público;
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente 
da Câmara referente à Aquisição de Serviço Público 
de Transporte Rodoviário de Passageiros no Concelho 
do Sabugal – Relatório final;
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente 
da Câmara sobre o programa de expansão e desen-
volvimento da educação pré-escolar (componente de 
apoio à família, através de almoço e prolongamento 
de horário);
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente 
da Câmara sobre o apoio às famílias com crianças na 
valência de creche – ano letivo 2021-2022;
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente 
da Câmara sobre o programa de generalização do for-
necimento de refeições escolares aos alunos do 1.º ci-
clo, protocolo com instituições – ano letivo 2021/2022;
• Autorizar o pagamento de 295,74€ à aluna Beatriz 
Oliveira Moedas (estágio curricular), correspondente 
ao subsídio de alimentação;
• Aprovar a adenda ao Protocolo com Associação Dig-
nitude – Programa abem: Rede Solidária do Medica-
mento, com um acréscimo de mais 10 beneficiários e 
uma despesa correspondente de 1.000,00€, e a re-
novação de 10 cartões, aos quais corresponde uma 
despesa de 1.000,00€;
• Aprovar os critérios referentes aos apoios pontuais a 
alunos do Ensino Superior;
• Deferir o pedido de apoio, no valor de 1.000,00€, 
para realização de evento digital global no concelho 
do Sabugal;
• Aprovar o protocolo de colaboração entre o Labo-
ratório Associado InnovPlantProtect – Associação e a 
Câmara Municipal do Sabugal.

ATA N.º 23/2021, DE 13 DE OUTUBRO

DELIBERADO:

• Emitir parecer favorável às escalas de turnos das far-
mácias do concelho do Sabugal para o ano civil de 
2022;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes 
ao mesmo para os requerentes;
• Autorizar a renovação dos cartões do Programa 
Abem: Rede Solidária do Medicamento;
• Autorizar a emissão dos cartões do Programa Abem: 
Rede Solidária do Medicamento;
• Deferir o pedido de cedência da fração M do CNT 
requerido por Nuno Fernandes da Empresa Trans 
Speed, Lda.

ATA N.º 24/2021, DE 15 DE OUTUBRO

DELIBERADO:

• Realizar as reuniões do executivo quinzenalmente, 
às quartas-feiras, com início às 10 horas e que a 1.ª 
reunião de cada mês seja pública;
• Aprovar o Regimento do Funcionamento das Reu-
niões de Câmara;
• Delegar no Senhor Presidente da Câmara várias 
competências;
• Aprovar a proposta de nomeação de mais dois Ve-
readores a Tempo Inteiro.

ATA N.º 25/2021, DE 27 DE OUTUBRO

DELIBERADO:

• Aprovar a proposta de voto de louvor a Maria Ribeiro 
pela medalha de ouro no Campeonato da Europa in-
serido no Open European Tri-Games 2021;
• Aprovar a proposta de congratulação às Aldeias His-
tóricas de Portugal pela eleição de Melhor Filme de 
Turismo do Mundo, na maior competição de filmes de 
turismo à escala mundial, “World’s Best Tourism Film 
Awards – CIFFT Circuit”;
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente 
da Câmara no qual aprova a alteração dos Preços das 
Termas do Cró;
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ATA N.º 22/2021, DE 29 DE SETEMBRO

DELIBERADO:

• Aprovar o contrato de comodato com a Guarda Na-
cional Republicana.
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ATA N.º 26/2021, DE 10 DE NOVEMBRO

DELIBERADO:

• Tomar conhecimento da situação económico-finan-
ceira a 30 de junho de 2021 devendo o assunto ser 
submetido à Assembleia Municipal;
• Aprovar o relatório final bem como a minuta do con-
trato de empreitada – Requalificação do acesso sul da 
cidade do Sabugal (E.N. 233 e E.M. 542) – Fase 1;
• Aprovar a informação final/adjudicação – Concurso 
Público para aquisição de apólices de seguros;
• Aprovar e declarar a 1.ª Correção Material à Altera-
ção da Revisão do Plano Diretor Municipal do Sabugal; 
comunicar à Assembleia Municipal e transmitir à Co-
missão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro o conteúdo do presente procedimento de 
correção material e publicar a correção material na II 
série do Diário da República;
• Aprovar a correção do cabimento prévio de encar-
gos com base no índice de preços do consumidor 
sem habitação;
• Atribuir um apoio no valor de 1.750,00€ para fazer 
face a despesas com a realização da Feira Anual de 
Santa Catarina – Rebolosa;
• Atribuir um apoio no valor de 38.531,50€ para fazer 
face a despesas com a realização de trabalhos de pa-
vimentação a cubos do caminho de acesso à ermida 
da Senhora dos Prazeres em Aldeia Velha, conforme 
requerido pela Junta de Freguesia de Aldeia Velha;
• Atribuir um apoio no valor de 14.930,00€ - apoio 
habitacional requerido por munícipe residente na fre-
guesia da Moita;
• Atribuir um apoio no valor de 2.862,69€ à Santa Casa 
da Misericórdia do Sabugal e 929,22€ à Associação 
Social e Cultural Os Vilaboenses (aplicação da matriz 
de avaliação para apoios às IPSS - obras e equipa-

• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente 
da Câmara no qual autoriza a atribuição de apoio no 
valor de 10.000,00€, requerido pela Associação de 
Freguesias da Raia Sabugalense para fazer face às 
despesas com a Feira dos Santos;
• Nomear os representantes da Câmara Municipal 
para integrar a Comissão de Toponímia Municipal;
• Alterar os Titulares das Contas Bancárias do Municí-
pio do Sabugal;
• Autorizar a adesão do Município do Sabugal à Tarifa 
Social de Água e apresentar a proposta de adesão à 
Assembleia Municipal;
• Manter as taxas (Taxa do Imposto Municipal sobre 
Imóveis – prédios urbanos) no valor mínimo: Prédios 
Urbanos – 0,3%; aprovar a redução da taxa da seguin-
te forma:

Aprovar a majoração de 30% para prédios urbanos de-
gradados;
Aprovar a majoração do dobro da taxa aplicável aos 
prédios rústicos com áreas florestais que se encon-
trem em situação de abandono; submeter o assunto à 
Assembleia Municipal;
• Prescindir da participação de IRS para o ano de 2022 
devendo a proposta ser remetida à Assembleia Muni-
cipal para aprovação;
• Manter a taxa (Taxa Municipal de Direito de Passa-
gem a aplicar para o ano de 2022) em vigor de 0%, 
devendo o assunto ser submetido à Assembleia Mu-
nicipal;
• Aprovar a 21.ª Alteração Orçamental e 21.ª Alteração 
às Grandes Opções do Plano 2021-2026;
• Aprovar o Projeto/abertura do procedimento pré-
-contratual da empreitada referente à Recuperação 
das Margens do Côa entre Pontes – 2ª fase (Praia Flu-
vial);
• Aprovar a proposta de orçamento da ampliação de 
rede IP na Rua do Barrocal, conforme requerido pela 
Junta de Freguesia de Aldeia Velha;
• Aprovar a proposta de orçamento da ampliação de 
rede IP na Rua da Estrada, conforme requerido pela 
Junta de Freguesia de Casteleiro;
• Aprovar a proposta de orçamento da ampliação de 
rede IP na Rua do Caramelo, conforme requerido pela 
Junta de Freguesia de Casteleiro;
• Aprovar o pedido de apoio para aquisição de fichas 
de trabalho de aluna a frequentar o 7.º ano;
• Aprovar a Adenda ao Protocolo celebrado entre o 
Município do Sabugal e a Santa Casa da Misericórdia 

do Sabugal;
• Autorizar a emissão dos cartões do Programa Abem: 
Rede Solidária do Medicamento;
• Aprovar o pedido de apoio social - munícipe residen-
te na freguesia de Cerdeira;
• Aprovar o pedido de apoio social - munícipe residen-
te na freguesia de Malcata;
• Aprovar a Minuta do contrato de comparticipação 
para acompanhamento Técnico da Estratégia Local 
de Habitação;
• Deferir o pedido de cedência de espaço para instala-
ção de empresa Mathieu &Tiago, Lda;
• Nomear os elementos da estrutura da Comissão Sa-
bugal Invest;
• Aprovar a Fixação de Preço Merchandising Naturcôa 
– T-shirt Lince da Malcata;
• Nomear como representante da Câmara para inte-
grar a Presidência da Direção da Pró-Raia, o Senhor 
Presidente da Câmara, Vítor Manuel Dias Proença.

Número de dependentes 
a cargo

1 20

2 40

3 70

Dedução 
fixa em €
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mentos - análise de candidaturas);
• Autorizar a emissão de cartões sociais assim como o 
acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao mes-
mo para os requerentes com processo deferido;
• Aprovar a renovação de cartões – Programa abem: 
Rede Solidária do Medicamento;
• Atribuir um apoio no valor de 5.000,00€ (50% após 
aprovação e restantes 50% após envio de relatório de 
execução) - evento cinófilo “Taça Nacional de Cria do 
Pastor Alemão Clube de Portugal 2021”;
• Atribuir um apoio no valor de 1.500,00€ para o proje-
to de reprodução de réplicas das estelas de guerreiro 
do Museu do Sabugal e Baraçal requerido pela Asso-
ciação Cultural e Desportiva do Baraçal;
• Atribuir um apoio no valor de 61,86€ para liquida-
ção da dívida de água - apoio pontual em situação de 
emergência requerido por munícipe residente na lo-
calidade das Quintas de São Bartolomeu;
• Atribuir um apoio no valor de 146,32€ para paga-
mento da dívida de eletricidade - apoio pontual em 
situação de emergência requerido por munícipe resi-
dente na localidade das Quintas de São Bartolomeu;
• Revogar as deliberações de Câmara de 14-10-2020 e 
09-06-2021 e atribuir um apoio no valor de 10.000,00€ 
a cada instituição - Centro Social e Paroquial de Nossa 
Senhora dos Milagres – Aldeia do Bispo e Irmandade 
da Santa Casa da Misericórdia do Soito;
• Aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração a ce-
lebrar com a Fundação “Padre José Miguel” - Piscinas;
• Autorizar a renovação de cartões – Programa abem: 
Rede Solidária do Medicamento;
• Atribuir um apoio no valor de 20.000,00€ para apoio 
à realização de série televisiva Lusitânia, na Aldeia 
Histórica de Sortelha, integrado no projeto da produ-
tora Take it Easy, desenvolvido pelo realizador Frede-
rico Serra para a RTP1;
• Atribuir um apoio no valor de 5.873,39€ - Protocolo 
de cooperação para pagamento da CPN relativa ao 
Provere iNature;
• Ratificar o despacho exarado pelo senhor Presidente 
da Câmara referente ao procedimento de concessão 
do Voto de Louvor no Dia do Concelho 2021;
• Aprovar a 3.ª Alteração Orçamental Modificativa (Re-
visão) ao Orçamento 2021 e às Grandes Opções do 
Plano 2021-2026 devendo o assunto ser submetido à 
aprovação da Assembleia Municipal.

MINUTA DA ATA N.º 5/2021, DE 26 DE 
NOVEMBRO

DELIBERADO:

• Manter as taxas (Taxa do Imposto Municipal sobre 
Imóveis – prédios urbanos) no valor mínimo: Prédios 
Urbanos – 0,3%; aprovar a redução da taxa da seguin-
te forma: 

• Aprovar a majoração de 30% para prédios urbanos 
degradados;
• Aprovar a majoração do dobro da taxa aplicável aos 
prédios rústicos com áreas florestais que se encon-
trem em situação de abandono;
• Prescindir da participação de IRS (até 5%) para o ano 
de 2022;

MINUTA DA ATA N.º 4/2021, DE 09 DE 
SETEMBRO 

DELIBERADO:

• Aprovar a Minuta de Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências, com a União das Fre-
guesias de Sabugal e Aldeia de Santo António, a Junta 
de Freguesia de Aldeia Velha, a Junta de Freguesia de 
Cerdeira, a Junta de Freguesia do Soito e a União de 
Freguesias de Ruvina, Ruivós e Vale das Éguas, para 
Apoio Auxiliar nas EB1 do Concelho do Sabugal e des-
pesas inerentes – ano letivo 2021/2022;
• Aprovar a proposta de classificação do Centro Elec-
troprodutor do Valverdinho como Empreendimento 
de Caráter Estratégico;
• Aprovar a Delimitação da Área de Reabilitação Urba-
na (ARU) e da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) 
sistemática de Soito, orientada pelo Programa Estra-
tégica de Reabilitação Urbana (PERU) de Soito;
• 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 atribuição da Medalha de Mérito Cívico do 
Município do Sabugal a António Manuel de Oliveira 
Bogas.

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.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

• Manter a taxa em vigor de 0% - Taxa Municipal de 
Direito de Passagem a aplicar para o ano de 2022;
• Aderir ao Regime de Tarifa Social;
• Aprovar a 1.ª Correção Material à Alteração da Revi-
são do Plano Diretor Municipal do Sabugal;
• Aprovar a 3.ª Alteração Modificativa (Revisão) ao Or-
çamento para 2021 e Grandes Opções do Plano 2021-
2026;
• Tomar conhecimento da situação económico-finan-
ceira a 30 de junho de 2021;
• Aprovar o Plano Municipal de Emergência e Prote-
ção Civil;
• Nomear 5 representantes das Juntas de Freguesia 
para integrar a Comissão Municipal de Defesa da Flo-
resta Contra Incêndios até ao dia 31-12-2021;
• Nomear 2 representantes das Juntas de Freguesia 
para integrar a Comissão Municipal de Gestão Inte-
grada de Fogos Rurais;
• Nomear os membros para integrar a Assembleia In-
termunicipal CIM Beiras e Serra da Estrela;
• Nomear os Representantes para integrar a Comissão 
Municipal de Toponímia;
• Nomear o Presidente da Junta de Freguesia que re-
presentará as Freguesias do Concelho no Conselho 
Municipal de Educação;
• Nomear o Representante para integrar o Conselho 
Cinegético Municipal;
• Nomear os membros da Assembleia para integrar o 
Conselho Municipal da Juventude;
• Nomear o Representante das Juntas de Freguesia 
para integrar a ANAFRE – Associação Nacional de 
Freguesias;
• Nomear o Representante das Juntas de Freguesia 
para integrar a ANMP – Associação Nacional de Mu-
nicípios Portugueses.


