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EDITAL Nº 17 /2022
---- Vítor Manuel Dias Proença, 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 16 de fevereiro de 2022,
tomou as seguintes deliberações: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, no dia 08-02-2022, sobre o fornecimento de
refeições ao Centro Social e Paroquial de vale de Espinho, na qual autoriza procedimento por ajuste direto simplificado à
Trutalcôa, no âmbito do surto Covid-19 no Lar de Vale de Espinho. -------------------------------------------------------------------------o Ratificar o despacho exarado pelo Sr.º Presidente da Câmara, no dia 14-02-2022, sobre o 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, onde autoriza nova abertura de procedimento
mantendo o júri e remete à Reunião de Câmara para ratificar despacho atendendo a urgência, aprovar as peças
procedimentais e remeter a repartição de encargos à Assembleia Municipal para aprovação. ---------------------------------------o Ratificar o despacho exarado pelo Sr.º Presidente da Câmara, no dia 15-02-2022, sobre a nomeação da equipa técnica
na empreitada conservação e reabilitação do Castelo de Alfaiates, onde remete à Reunião de Câmara para ratificar
despacho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o Aprovar as atas da Reunião de Câmara ordinária realizadas nos dias 19-01-2022 e 02-02-2022. ----------------------------o Aprovar a criação duas novas subunidades orgânicas e remeter o assunto à Assembleia Municipal para aprovação. –
o Autorizar a celebração do Protocolo com a Agência para a Modernização Administrativa, nos termos e com os
fundamentos constantes da informação e nomear como gestor do protocolo o Chefe de Divisão Administrativa e de
Recursos Humanos, Jaime Lino Neto Pereira Pinto. ----------------------------------------------------------------------------------------------o Autorizar a celebração do contrato de comodato com as Aldeias Históricas de Portugal e nomear como gestor do
contrato de comodato a Técnica Superior Isabel Gonçalves. -----------------------------------------------------------------------------------

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autografa.
Este documento quando impresso é validado pelo Selo Branco/Carimbo do Município do Sabugal

o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 08-02-2021, referente à empreitada de
Requalificação da Praça da República e Largo de São Tiago – Ata de resposta ao pedido de esclarecimentos/erros e
omissões, onde autoriza a prorrogação de prazo e remete à R. Câmara para ratificar despacho. ----------------------------------o Aprovar o relatório final sobre fornecimento de Energia Elétrica para as Instalações Alimentadas em Média (MT), Baixa
tensão Especial (BTE) e Baixa Tensão Normal (BTN) e redes de Iluminação Pública (IP) da Câmara Municipal de Sabugal
e a revogação da decisão de contratar por motivo de não adjudicação em que todas as propostas foram excluídas. ----------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 02-02-2022 a 16-02-2022. ------------------------------------------------------------------------------------------o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 31-01-2022, referente à aquisição gás propano a
granel para os edifícios do Agrupamento de Escolas do Sabugal, onde consta que atendendo à urgência do procedimento,
autoriza a abertura de procedimento e repartição de encargos e da assunção dos compromissos plurianuais, e remete à
Assembleia Municipal para ratificação de despacho. ---------------------------------------------------------------------------------------------o Autorizar o pagamento da nova ligação IP, na Quinta São José,191 PT, na freguesia do Baraçal, no valor de 3.431,09
€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao mesmo para
os requerentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o Autorizar a emissão de cartões sociais, assim como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao mesmo, para os
requerentes com processo deferido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o Indeferir o pedido de apoio social, requerido por munícipe residente na freguesia da Torre. ------------------------------------o Deferir o pedido de Renovação de Cartões – Programa abem: Rede Solidária do Medicamento renovação. --------------o Deferir o pedido de Atribuição de Cartões – Programa abem: Rede Solidária do Medicamento atribuição de cartões. --o Indeferir o pedido de apoio social, requerido por munícipe residente na freguesia do Sabugal. --------------------------------o Autorizar a atribuição de apoio financeiro para alojamento turístico, requerido por Pausa do Costume Lda., no valor de
25.000,00 €, nos termos e com os fundamentos constantes da informação. --------------------------------------------------------------o Autorizar a adesão ao Pacto de Autarcas com as Aldeias Históricas de Portugal e remeter o assunto à Assembleia
Municipal para aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autografa.
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o Aprovar a 1.ª Alteração Orçamental Modificativa (Revisão) ao Orçamento de 2022 e da Revisão às Grandes Opções do
Plano 2022-2027, e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------o Aprovar a 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do ano 2022 e submeter o assunto à aprovação da Assembleia
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,
GRL_ASSINATURA_2 Assinatura

(Vítor Manuel Dias Proença)
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