
JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 

ATA N.º 01/2017, de 06 de janeiro 

• A Câmara tomou conhecimento da Declaração referente aos Compromissos Plurianuais 

existentes a 31 de dezembro de 2016 e Pagamentos e recebimentos em atraso 

existentes a 31 de dezembro de 2016, devendo o assunto ser remetido à Assembleia 

Municipal. 

ATA N.º 02/2017, de 20 de janeiro 

• Ratificado o despacho que aprova a Declaração de Interesse para as populações e para 

a economia a operação “Consolidação da Valorização das 5 Vilas Medievais do Sabugal 

– Vilar Maior e Vila do Touro”; 

• Autorizado o início do procedimento de realização de Regulamento de Atribuição dos 

Espaços Públicos para fins Comerciais ou Industriais do Município do Sabugal. 

ATA N.º 03/2017, de 03 de fevereiro 

• Deliberado submeter a 1.ª Revisão ao Orçamento de 2017 e a 1.ª Revisão às 

Grandes Opções do Plano 2017-2020 à Assembleia Municipal para aprovação; 

• Autorizada a celebração de contrato de comodato com a Freguesia de Fóios do 

imóvel denominado por “Centro Cívico dos Fóios”; 

• Ratificado o despacho de celebração de contrato de comodato com a Freguesia de 

Vila do Touro do terreno e respetiva estrutura edificada (muralhas), designada do 

ponto de vista patrimonial por Castelo de Vila do Touro; 

• Atribuído um apoio financeiro de 1.200,00 € à Junta de Freguesia de Rebolosa para a 

realização de atividades de cariz cultural, desportiva e lúdica no âmbito da 

comemoração dos 40 anos do Poder Local; 

• Autorizada a celebração de protocolo com a ADES – Associação Empresarial do 

Sabugal; 

• Autorizada a celebração dos seguintes Protocolos:  

➢ Acrisabugal, cujo encargo financeiro é de 25.000,00 € (Duas equipas de 

Sapadores Florestais. Tranches Trimestrais de 6.250,00 €, até março, junho, 



setembro e dezembro). Este valor será acrescido de 1.000,00 € por cada 

equipa de sapadores florestais;  

➢ Coopcôa, cujo encargo financeiro é de 12.500,00 € (Uma equipa de 

Sapadores Florestais. Tranches Trimestrais de 3.125,00 €, até março, 

junho, setembro e dezembro). Este valor será acrescido de 1.000,00 € 

por cada equipa de sapadores florestais;  

➢ Comissão de Compartes da Freguesia de Aldeia Velha, cujo encargo 

financeiro é de 12.500,00 € (Uma equipa de Sapadores Florestais. 

Tranches Trimestrais de 3.125,00 €, até março, junho, setembro e 

dezembro). Este valor será acrescido de 1.000,00 € por cada equipa 

de sapadores florestais;  

➢ Conselho Diretivo do Baldio dos Foios, cujo encargo financeiro é de 

12.500,00 € (Uma equipa de Sapadores Florestais. Tranches 

Trimestrais de 3.125,00 €, até março, junho, setembro e dezembro). 

Este valor será acrescido de 1.000,00 € por cada  equipa de sapadores 

florestais; 

➢ Assembleia de Compartes da Freguesia de Malcata, cujo encargo 

financeiro é de 12.500,00 € (Uma equipa de Sapadores Florestais. 

Tranches Trimestrais de 3.125,00 €, até março, junho, setembro e 

dezembro). Este valor será acrescido de 1.000,00 € por cada equipa 

de sapadores florestais; 

 

• Autorizada a celebração dos seguintes Protocolos: 

➢ Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Sabugal, cujo encargo financeiro 

é de 82.000,00 €. Este valor será acrescido de 1.000,00 €. 

➢ Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Soito, cujo encargo financeiro é 

de 82.000,00 €. Este valor será acrescido de 1.000,00 € por cada equipa de sapadores 

florestais. 



• Atribuído um subsídio extraordinário de 500,00 € à Associação Etnográfica de 

Sortelha; 

• Atribuído um apoio financeiro no valor de 2.000,00 € à Associação da Mocidade de 

Aldeia do Bispo (festejos Carnaval 2017);  

• Autorizada a celebração dos Protocolos com o Sporting Clube do Sabugal 

(48.500,00 €) e Associação Cultural e Desportiva do Soito (19.000,00 €) no âmbito de 

promoção e difusão de modalidades desportivas; 

• Ratificado do despacho de celebração do Acordo para Execução dos Projetos Âncora 

previstos no Plano de Ação PROVERE 2020 – Aldeias Históricas de Portugal; 

• Autorizada a celebração de Acordo de Parceria entre o Município do Sabugal no âmbito 

do Projeto +Social e a EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza no âmbito do Núcleo 

Distrital da Guarda; 

• Ratificado o despacho referente à representação do Município do Sabugal, no 23 th 

International Mediterranean Tourism Market (IMTM) Telavive (Israel). 

 

ATA N.º 04/2017, de 17 de fevereiro 

• Aprovadas as Normas de Participação para o Orçamento Participativo Sabugal 2017; 

• Deliberado submeter o Plano de Pormenor do Parque Termal do Cró e respetiva 

Avaliação Ambiental Estratégica (Relatório Ambiental) à Assembleia Municipal para a 

competente aprovação; 

• Aprovado o contrato interadministrativo de Delegação de Competência entre o 

Município de Sabugal e a Freguesia de Fóios, devendo ser submetido à Assembleia 

Municipal; 

• Autorizada a celebração do protocolo de Colaboração com a Sociedade Filarmónica 

Bendadense; 

• Autorizado o adiantamento da 1.ª tranche no valor de 24.500,00 € (Protocolo) para o 

Sporting Clube do Sabugal;  

• Ratificado o despacho que aprova a Declaração de Interesse para as populações e para 

a economia (Baraçal), no âmbito da candidatura “Renovação de Aldeias; 



• Aprovada a proposta para atribuição de apoio no valor de 450,00 € (150.00 €/cada mês) 

aos trabalhadores a realizar formação na empresa Bi-Silque, Produtos de Comunicação 

Visual, S.A. (recentemente instalada na Freguesia de Soito); 

• Autorizada a celebração do Acordo de Cooperação Técnica para a Requalificação e 

Modernização das instalações da Escola Básica do Sabugal com o Ministério da 

Educação. 

ATA N.º 05/2017, de 03 de março 

• Autorizada a transferência da verba referente ao 1.º trimestre de 2017, contemplada no 

Protocolo celebrado, para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 

Soito. 

ATA N.º 06/2017, de 17 de março 

• Aprovada a Minuta do Contrato de Empréstimo de Médio e Longo Prazo -3.161.500,00 

€; 

• Deferido o pedido de apoio habitacional (Rebolosa) - 12.200,00 €; 

• Atribuído um apoio de 46.303,24 € à Junta de Freguesia de Fóios para a realização de 

trabalhos de construção de piscinas; 

•  Atribuído um apoio no de 47.799,17 € à Junta de Freguesia de Rebolosa para a 

realização de trabalhos de alteração e ampliação do Edifício destinado a Atividades 

Tradicionais; 

• Atribuído um apoio de 3.844,98 € ao Centro Recreativo e Cultural de Aldeia Velha 

para aquisição de equipamento; 

• Atribuído um apoio de 9.500,00 € à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Baraçal 

para obras de substituição de telhado; 

• Autorizada a celebração do protocolo no valor de 20.000,00 € com a Associação 

Cultural e Desportiva do Soito para a realização do evento “Rock in Raia”; 

• Autorizada a renovação do protocolo entre o Município do Sabugal e a ASTA – 

Associação Sócio Terapêutica de Almeida, no valor de 5.535,00 €; 



• Ratificado o despacho referente à proposta de Aquisição de Serviços de Reserva de 

Alojamento e Refeições / Rodagem de um episódio da série “Ministério do Tempo” a 

emitir na RTP1, no valor total de 10.740,00 €. 

ATA N.º 07/2017, de 31 de março 

• Atribuído um apoio financeiro no valor de 1.500,00 € à Junta de Freguesia de Vale de 

Espinho para fazer face a despesas com a realização da Recriação Histórica “A Última 

Ceia e Paixão de Cristo”; 

• Atribuído um apoio financeiro no valor de 21.825,00 € à Junta de Freguesia de Rendo 

para realização de trabalhos de pavimentação a cubos no Beco do Campo e Rua do 

Campo, ambas no aglomerado de Cardeal, Freguesia de Rendo e a aquisição de um 

destroçador martelo descentrável hidráulico; 

• Atribuído um apoio financeiro no valor de 14.385,57 € à União das Juntas de Freguesia 

de Pousafoles do Bispo, Penalobo e Lomba para realização de trabalhos de limpeza de 

caminhos florestais entre Pousafoles, Monte Novo e Lameiras; 

• Atribuído um apoio de 25.293,72 € à Junta de Freguesia de Baraçal para realização de 

trabalhos de pavimentação a cubos e reparação de uma fonte de mergulho na Quinta 

das Vinhas e reposição de pavimento em Baraçal; 

• Atribuído um apoio no valor de 36.163,49 € à Junta de Freguesia de Quintas de S. 

Bartolomeu para realização de trabalhos de pavimentação a cubos do Recinto de 

Festas; 

• Autorizada a celebração de protocolo no valor de 15.000,00 € com a Associação Hípica 

Amigos do Cavalo; 

• Autorizada a antecipação da transferência de 50% da verba referente ao 2.º 

trimestre de 2017, contemplada no Protocolo, para a Associação Cultural e 

Desportiva do Soito; 

• Autorizada a continuidade do pagamento das assinaturas do Jornal “Cinco Quinas” – 

Listagem de Destinatários Nacionais e Internacionais. 

•  

 


