
MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2018 

 

 ATA N.º 06/2018, de 7 de março 

• Deliberado atribuir um apoio condicionado de 10.000,00 € para elaboração de projeto de arquitetura e 

especialidades e para aquisição de materiais - Apoio habitacional - Rebelhos, freguesia de Bendada; 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 12.614,00 € à Junta de Freguesia de Alfaiates para a realização 

de trabalhos de remodelação do interior do edifício da antiga Escola Primária de Alfaiates; 

• Deliberado autorizar a celebração dos seguintes protocolos: 

o 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; 

o 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; 

o 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;  

o Conselho Diretivo do Baldio dos Fóios, 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;  

o 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; 

Deliberado autorizar a celebração dos seguintes protocolos:  

o Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Sabugal, cujo encargo 

financeiro é de 122.000,00 € (Tranches trimestrais de 30.250,00 € até março, junho, 

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

sapadores florestais;  

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

122.000,00 € (Tranches trimestrais de 30.250,00 € até março, junho, setembro e novembro). 

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



• ATA N.º 07/2018, de 21 de março 

o Deliberado autorizar a celebração de celebração de Protocolo com a Associação Cultural e Desportiva do Soito, 

no valor de 26.500,00 €, de forma a viabilizar as atividades desportivas até ao final da presente época desportiva 

(junho de 2018); 

• Deliberado autorizar a celebração do protocolo com a Guarda Unida Desportiva – Clube – GUD, no 

valor de 20.000,00 € (transferido em 3 tranches), para a realização da II Perícia do Sabugal/Troféu Raiano de 

Perícias e I Rali do Sabugal; 

• Deliberado autorizar a celebração do protocolo apresentado, refente à Atualização do protocolo com a 

ADSI – Agência para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação e Conhecimento com um valor anual de 

6.000,00 €, a ser liquidado em prestações mensais no valor de 500,00 €. 

 

ATA N.º 08/2018, de 4 de abril 

 

• Deliberado atribuir um apoio social no valor de 100,00 € - Casteleiro; 

 

• Deliberado autorizar a celebração de protocolo de Cooperação com a Federação de Triatlo de Portugal 

para a organização do V Triatlo do Sabugal nos dias 12 e 13 de maio, com um valor de 10.000,00 €; 

 
o Deliberado deferir o pedido de cedência da Fração E do Centro de negócios Transfronteiriço do Soito - 

Maria Celeste Bárrios Gonçalves; 

• Deliberado deferir o pedido de cedência da Fração O do Centro de Negócios Transfronteiriço do Soito - 

Andreia Patrícia Parra Alves; 

 

• Deliberado deferir o pedido de cedência da Fração I do Centro de Negócios Transfronteiriço do Soito - 

Virgílio Carvalho, Estruturas Unipessoal, Lda. 

 

ATA N.º 09/2018, de 11 de abril 

• Deliberado aprovar a Prestação de Contas relativa ao ano de 2017, bem como a Aplicação dos Resultados 

Líquidos, devendo ser submetidos à Assembleia Municipal; 

o Deliberado aprovar as propostas de 1.ª Revisão ao Orçamento de 2018 e da 1.ª Revisão às Grandes Opções do 

Plano 2018-2021, devendo ser submetidas à aprovação por parte da Assembleia Municipal; 

o Deliberado aprovar a proposta de alteração do Mapa de Pessoal do Município para 2018, devendo ser submetida à 

aprovação por parte da Assembleia Municipal; 

o Deliberado aprovar a proposta de minuta dos Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia, devendo a 

proposta ser submetida à aprovação por parte da Assembleia Municipal; 



o Deliberado aprovar a proposta de adenda ao contrato Interadministrativo de Delegação de Competências celebrado 

com a União de Freguesias de Sabugal e Aldeia de Santo António, devendo o assunto ser submetido à aprovação 

por parte da Assembleia Municipal; 

o Deliberado aprovar o Relatório de ponderação dos resultados da discussão pública da proposta de revisão do PDM 

do Sabugal, devendo ser submetido à Assembleia Municipal a versão final da proposta do plano; 

o Deliberado autorizar a celebração do Protocolo com o Sporting Clube do Sabugal, no valor de 24.000,00 €, de forma 

a viabilizar as modalidades futebolísticas e de futsal até ao final da presente época desportiva (junho de 2018). 

 

ATA N.º 10/2018, de 18 de abril 

• Deliberado aprovar as normas de Participação do Orçamento Participativo para 2018; 

• Deliberado autorizar a celebração de protocolo com a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), no 

âmbito de Projetos de Regularização Fluvial decorrentes dos Fogos Florestais de 2017; 

• Deliberado atribuir apoio logístico e apoio financeiro no valor de 1.350,00  € ao Centro Recreativo e 

Cultural de Penalobo para a realização do 4.º BTT Trilhos do Lobo; 

• Deliberado nomear os elementos da Comissão Sabugal Invest. 

 

ATA N.º 11/2018, de 2 de maio 

• Deliberado autorizar a celebração do protocolo de Colaboração entre o Município do Sabugal e o 

Município da Covilhã referente ao Serviço de Metrologia da Câmara do Sabugal, com vista à utilização 

comum dos meios próprios de cada um quando os mesmos não são suficientes para a realização dos 

serviços para os quais estão qualificados; 

• Deliberado autorizar a celebração do Protocolo com o Grupo Motard Motores Endiabrados, no valor 

de 15.000,00 €, referente ao 16.º Torneio de Futsal Inter-Freguesias do Concelho do Sabugal. 

ATA N.º 12/2018, de 16 de maio 

o Deliberado autorizar a celebração de Protocolo de Cooperação entre o Grupo Ótico OMB e o Município do 

Sabugal; 

• Deliberado atribuir um apoio pontual no valor de 350,00 € - Sabugal; 

• Deliberado autorizar a correção de cabimento/compromisso de despesa, referente à alteração do 

valor atribuído à Santa Casa da Misericórdia do Sabugal, no âmbito do Protocolo de Colaboração - apoio 

às famílias em valência de creche, devido ao aumento de número de crianças a frequentar a instituição; 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 400,00 € à Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 

para realização de um projeto editorial que aborde todo o património associado às Confrarias de Portugal; 



• Deliberado atribuir um apoio no valor de 630,00 € à ANDDI – Associação Nacional de Desporto para 

Desenvolvimento Intelectual – Portugal referente ao pedido de apoio pela participação da atleta Maria 

José Janela Ribeiro no 2.º Campeonato da Europa de Judo JUDOWN em Biella – Itália; 

• Deliberado aprovar o novo modelo do protocolo de cooperação com a ARSC – Administração Regional de 

Saúde do Centro; 

• Deliberado autorizar a celebração de Protocolos de Colaboração em contexto de trabalho do curso 

profissional “Técnicos de Gestão de Equipamentos Informáticos”, com o Agrupamento de Escolas do 

Sabugal; 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 500,00 € à Associação de Caça e Pesca de Alfaiates, referente ao 

pedido de apoio para a participação do piloto Hugo Vaz Cordeiro na competição: Worl Enduro Super 

Series; 

• Deliberado apoiar o XII Encontro de antigos alunos, professores e funcionários do Externato Secundário 

do Sabugal através da prestação de serviços com o Sr.º Sérgio Gonçalves; 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 250,00 € a Mara Filipa Antunes Leitão - pedido de apoio social – 

Bolsa de Estudo; 

• Deliberado autorizar a celebração do protocolo de Colaboração com a ADES – Associação Empresarial de 

Sabugal no valor de 70.000,00 €, repartido em 2 prestações de 35.000,00 € nos meses de maio e 

setembro; 

• Deliberado autorizar a abertura de procedimentos concursais no âmbito do Programa de Regularização 

Extraordinária dos vínculos precários. 

 

ATA N.º 13/2018, de 30 de maio 

 
o Deliberado atribuir um apoio no valor de 12.290,00 € à Junta de Freguesia de Bendada, 

referente a construção de um muro de suporte da Rua da Fonte Grande, incluindo pavimentação 

resultante do alargamento do arruamento; 

o Deliberado atribuir um apoio no valor de 16.500,00 € à Junta de Freguesia de Seixo do Côa para 

realização de obras de requalificação da antiga Escola Primária do Seixo do Côa; 

o Deliberado atribuir um apoio no valor de 15.400,00 € à Junta de Freguesia de Baraçal para 

requalificação de caminhos rurais e criação de rota que ligue locais considerados relevantes em 

termos históricos; 

o Deliberado atribuir um apoio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Vale de Espinho 

para Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental das Florestas, relativo a um financiamento 

obtido através do PDR2020, em 85% do valor total; 

o Deliberado atribuir um apoio no valor de 17.000,00 € à Junta de Freguesia de Aldeia da Ponte 

para aquisição e colocação de uns sanitários públicos em pré-fabricado para o Parque de 

Merendas; 

o Deliberado atribuir um apoio no valor de 14.271,30 € à União de Freguesias de Aldeia da Ribeira, 

Vilar Maior e Badamalos, referente à diferença do valor não elegível nos projetos de 

candidaturas às redes primárias e secundárias e às galerias ripícolas; 



• Deliberado aprovar a minuta do contrato Interadministrativo de Delegação de Competências a celebrar 

com a Junta de Freguesia de Soito, tendo como objetivo “assegurar a manutenção e conservação do 

edifício onde atualmente funciona o CNTS, garantindo a sua abertura ao público”, com um valor anual de 

17.500,00 €; 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 12.250,00 € à Junta de Freguesia de Rapoula do Côa para 

realização de trabalhos de reparação e remodelação da Praia Fluvial em Rapoula do Côa; 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 15.900,00 à Junta de Freguesia de Quadrazais para realização de 

trabalhos de reparação e remodelação da Praia Fluvial em Quadrazais; 

• Deliberado atribuir um apoio social no valor de 1.200,00 € - Soito; 

•  Deliberado atribuir um apoio no valor de 2.750,00 €  à Associação Cultural e Desportiva de Malcata 

para realização da 15.ª Taça de Portugal de Corrida em Montanha – 5.ª Jornada/7.ª Corrida de Montanha 

Trilhos do Lince; 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 2.500,00 € à Casa do Concelho do Sabugal para realização da 

Capeia Arraiana, no dia 09/06/2018, em Vila Franca de Xira; 

• Deliberado atribuir um apoio no valor de 3.000,00 € à Federação Portuguesa de Ciclismo para a 13.ª Volta 

a Portugal de Juniores; 

• Deliberado autorizar a celebração do protocolo de Colaboração com a AMDAS – Associação de 

Modalidades Desportivas Amadoras do Sabugal com um valor de 2.500,00 €; 

• Deliberado aprovar a adenda proposta ao protocolo celebrado com a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários do Sabugal, para realização de Festejos de S. João, na Cidade do Sabugal; 

• Deliberado autorizar a celebração do Protocolo de Cooperação entre a Autoridade Tributária e Aduaneira e 

o Município do Sabugal, no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

• Deliberado autorizar a contribuição extraordinária, no valor de 3.500,00 €, para fazer face a necessidades 

de tesouraria na execução do projeto PT 08 – Rotas de Sefarad: Valorização da identidade Judaica 

Portuguesa no Diálogo Interculturas. 

 

 


