
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 

 ATA N.º 22/2017, de 23 de outubro 

• Deliberado realizar quinzenalmente as reuniões do executivo, às quartas-feiras, com 

início às 10 horas e que a 1.ª reunião de cada mês será pública; 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 7.500,00 € à Associação de Freguesias da Raia 

Sabugalense para fazer face às despesas com a Feira dos Santos; 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 1.900,00 € ao Sporting Clube do Sabugal 

referente ao judo adaptado; 

• Aprovada a proposta de Regimento do Funcionamento das Reuniões de Câmara; 

• Deliberado delegar no Presidente da Câmara as competências constantes da proposta; 

• Aprovada a proposta de nomeação de mais dois Vereadores a Tempo Inteiro. 

 

ATA N.º 23/2017, de 02 de novembro 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 5.395,40 €, referente a trabalhos de 

pavimentação a cubos na Quinta das Vinhas (Baraçal); 

• Deliberado autorizar a aquisição de materiais e cadernos de atividades a alunos 

carenciados do 2.º e 3.º ciclo; 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 400,00 € (Sabugal) - apoio social - Entrada na 

Universidade; 

• deliberado atribuir um apoio económico no valor de 578,20 € - Escabralhado. 

 

ATA N.º 24/2017, de 15 de novembro 

 

• Deliberado aprovar a redução da taxa de IMI, atendendo ao número de dependentes – 

para o ano de 2018, devendo o assunto ser submetido à aprovação da Assembleia 

Municipal; 

• Deliberado aprovar a Proposta de alteração à delimitação da área de Reabilitação 

Urbana da Zona Antiga do Sabugal (ARU-ZAS), devendo a mesma ser submetida à 

aprovação da Assembleia Municipal; 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 5.000,00 € à Junta de Freguesia de Casteleiro 

para custear as despesas tidas com a realização da V Edição da Festa da Caça; 



• Deliberado atribuir um apoio no valor de 3.595,52 € à Junta de Freguesia de Vila do 

Touro referente a realização de trabalhos de construção de um muro de suporte – 

Abitureira; 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 1.500,00 € à União de Freguesias de 

Pousafoles do Bispo, Penalobo e Lomba para fazer face a despesas com a realização do 

evento cultural de demonstração de produtos locais e tradicionais; 

• Deliberado autorizar a adenda ao Protocolo celebrado entre o Município do Sabugal e a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Sabugal. 

 

ATA N.º 25/2017, de 23 de novembro 

• Deliberado aprovar a proposta de Delegação de Competências da Assembleia Municipal 

no Senhor Presidente da Câmara para Autorização de Compromissos Plurianuais, 

devendo o assunto ser remetido à aprovação da Assembleia Municipal; 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 1.500,00 € à Junta de Freguesia de Rebolosa 

para fazer face a despesas com a realização da Feira de Santa Catarina 2017; 

• Deliberado submeter o projeto de Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do 

Município do Sabugal, com as devidas alterações, e respetivo Relatório de 

fundamentação económica e financeira à discussão pública; 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 17.000,00 € aos Serviços Sociais dos 

Trabalhadores do Município do Sabugal para organização do convívio de cariz 

recreativo, desportivo e cultural. 

 

ATA N.º 26/2017, de 29 de novembro 

 

• Deliberado custear a substituição de escorrega do parque infantil da Santa Casa da 

Misericórdia do Soito, no valor total de 549,89€; 

• Deliberado autorizar a inscrição da verba para contratação da prestação de serviços de 

recolha, transporte e análise de amostras de água para consumo humano em 2018 ao 

laboratório LRTM – Laboratório Regional de Trás-os-Montes, pelo valor de 3.471,25 €; 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 67,50 € - apoio social – situação de 

emergência (Casteleiro); 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 400,00 € - apoio social (Sabugal) – 

Entrada na Universidade. 



ATA N.º 27/2017, de 13 de dezembro 

 

• Deliberado aprovar o Plano Anual de Mercados e Feiras a decorrer no Concelho do 

Sabugal até 31 de dezembro de 2018; 

• Deliberado atribuir os Cabazes de Natal 2017; 

• Deliberado atribuir um apoio extraordinário no valor de 25.000,00 € à ADES – 

Associação Empresarial do Sabugal. 

 

ATA N.º 28/2017, de 22 de dezembro 

• Deliberado aprovar os objetivos estratégicos apresentados para o ano de 2018; 

• Deliberado aprovar o Mapa de Pessoal do Município para 2018, devendo ser submetido 

à aprovação da Assembleia Municipal; 

• Deliberado aprovar o Orçamento do Município para 2018, devendo ser submetido à 

aprovação da Assembleia Municipal; 

• Deliberado aprovar as Grandes Opções do Plano para 2018-2021, devendo ser 

submetido à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

ATA N.º 29/2017, de 27 de dezembro 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 1.095,00 € - pedido de apoio habitacional; 

• Deliberado atribuir um apoio de 10.000,00 € à Comissão de Melhoramentos dos 

Fóios (ERPI e SAD) para obras de requalificação dos edifícios revogando a 

deliberação de 22/12/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 


