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                                                  MUNICÍPIO DO SABUGAL 
Câmara Municipal 

 
 
 

EDITAL 
 

Nº 30 /2020 
 

---- Eng.º António dos Santos Robalo, Presidente da Câmara Municipal do Sabugal, em cumprimento do 

disposto no artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ------------------------------------------------------------ 

 

TORNA PÚBLICO que a Câmara Municipal do Sabugal, em reunião ordinária realizada no dia 18 de março 

de 2020, tomou as seguintes deliberações: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, no dia 17-03-2020, referente à renovação 

do licenciamento do Software Microsoft Enterprise Agreement, no qual aprova anúncio, programa de concurso, 

caderno de encargos e nomeia o seguinte júri: Presidente: Domingos Malhadas; Vogais: Nuno Conde e Paulo 

Vaz; Vogais suplentes: Jaime Pinto e Isabel Gonçalves. ------------------------------------------------------------------- 

 

o Tomar conhecimento dos despachos exarados pelo Sr. º Presidente da Câmara, no uso da competência a que 

refere o n.º 1 do art.º 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, relativos à Divisão de Planeamento, Urbanismo 

e Ordenamento do Território, no período de 04-03-2020 a 18-03-2020. ------------------------------------------------- 

 

o Autorizar a realização de obras de alteração e ampliação do edifício destinado a Centro Cultural 

(propriedade do Município), conforme requerido pela Junta de Freguesia de Baraçal. -------------------------------- 

 

o Deferir o pedido de emissão de certidão comprovativa da constituição de compropriedade do prédio rústico 

inscrito na matriz predial rústica com o artigo n.º 1889 sito em Curral dos Porcos, freguesia de Malcata, 

conforme requerido pela Sr.ª Sandra Quelhas, na qualidade de mandatária.---------------------------------------------- 

 

o Não exercer o direito de preferência do prédio urbano sito na Estrada da Circunvalação, sob o artigo 

urbano n.º 1651, União de Freguesias de Sabugal e Aldeia de St.º António, conforme requerido pelo Sr. Élio de 

Jesus Alexandre imóvel em questão. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Deferir o pedido de licenciamento de obras de edificação (propriedade do Município), conforme requerido 

pela Associação do Lar e Centro de Dia São Salvador do Casteleiro, nos termos e com os fundamentos 

constantes da informação e parecer. Aprovar a isenção de taxas para a referida obra. -------------------------------- 
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o Dispensar as condições previstas nos números 4 a 8 do artigo 16.º do DL 124/2006, de 28 de junho, na sua 

atual redação, referente ao Regime de Regularização das Atividades Económicas – Sistema nacional de Defesa 

da Floresta contra Incêndios, relativos aos processos de obras de que são requerentes: -------------------------------- 

- João José Garrido Lavrador; --------------------------------------------------------------------------------- 

- Sofia Martins Carrilho; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Amílcar Sanches Inês; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Jaime Frade Lousa, --------------------------------------------------------------------------------------------- 

por se encontrarem inseridos no regime de regularização da atividade pecuária a que alude o DL 165/2014, de 5 

de novembro, merecedora de parecer favorável condicionado em conferência decisória coordenada pela Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Centro e, por se entender ser inviável o seu cumprimento e se encontrarem 

previstas no processo de obras as medidas de minimização do perigo de incêndio aprovadas pela Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta, para cumprimento pelo respetivo titular, sem prejuízo dos condicionantes que 

venham a ser aprovados pela Comissão. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, no dia 06-03-2020, referente ao concurso 

público de empreitada “Redução de perdas de água em sistemas de abastecimento no concelho do Sabugal” – 

Análise e resposta a esclarecimentos/pronúncia sobre erros e omissões, no qual consta “Aprovo o relatório com 

esclarecimento de erros e omissões conforme informação prestada. Não há lugar à prorrogação de prazo. À 

Reunião de Câmara de Câmara para ratificação”. ------------------------------------------------------------------------- 

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, no dia 12-03-2020, sob a informação 

datada de 12-03-2020, referente a alteração e ampliação do Edifício dos Paços do Concelho -Abertura de 

procedimento pré-contratual de empreitada, no qual consta “1. Cabimente-se, 2. Tomei conhecimento e aprovo a 

junção do estudo geológico e geotécnico e termo de responsabilidade do projeto., 3. Aprovo todos os 

procedimentos constantes da informação para a abertura de concurso público, 4. Remeter à Reunião de 

Câmara para ratificação de despacho.”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Atribuir um apoio no valor de 6.200,00 €, referente ao pedido de verba adicional do ano de 2019 para 

financiamento das obras de remodelação do interior da casa do Povo em Pousafoles do Bispo, no âmbito do 

Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às Freguesias, conforme requerido pela União de Freguesias 

de Pousafoles do Bispo, Penalobo e Lomba. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Autorizar a constituição do Conselho Municipal de Segurança supramencionado. -------------------------------- 

 

o Atribuir um apoio no valor de 10.000,00 € para aquisição e transformação de um veículo de transporte de 

doentes não urgentes (VDTD), requerido pela associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Sabugal. -- 

 

o Atribuir um subsídio às associações que participaram no Desfile de Carnaval de 2020 no valor de 250,00€ 

por associação, perfazendo um total de 4.750,00€. -------------------------------------------------------------------------- 
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o Autorizar o protocolo de colaboração com a Fitness Academy- formação em contexto de trabalho para 

um(a) aluno(a). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Abordagem sobre o ponto de situação das Termas do Cró pelo Dr. Carlos Batalhão. ----------------------------- 

 
o Deferir o pedido de utilização de fração G do CNT, requerido por Nélson & António Lda.. --------------------- 

 

o Autorizar a proposta de inserção de publicidade institucional no jornal O Interior (20º aniversário). ----------- 

 
o Autorizar de dez exemplares da revista Nova Águia a aquisição. ---------------------------------------------------- 

 

 

Para constar e produzir os efeitos jurídicos legais, se fez este edital e outros de igual teor que vão ser afixados 

nos lugares públicos do estilo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Sabugal, 24 de março de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 

__________________________ 
(Eng.º António dos Santos Robalo) 
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