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EDITAL Nº 22 /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 02 de março de 2022,
tomou as seguintes deliberações: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o Aprovar a Ata da Reunião de Câmara ordinária realizada no dia 16-02-2022. -------------------------------------------------------o Tomar conhecimento da informação prestada pela subunidade Orgânica de Gestão e Recursos Humanos a
apresentar a atualização de Plano de Contingência. ----------------------------------------------------------------------------------------------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 16-02-2022 a 02-03-2022. ----------------------------------------------------------------------------------------o Deferir o pedido de certidão de compropriedade de 81 prédios rústicos, conforme requerido pelo Sr. Alexandre Lopes
Leal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o Deferir o pedido de certidão de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial rústica com o artigo n.º
1685, sito em ribeiro, na localidade da Ruvina – União de Freguesias da Ruvina, Ruivós e Vale das Éguas, conforme
requerido pela Sr.ª Sandra Matos Quelhas, na qualidade de solicitadora. -------------------------------------------------------------------o Deferir o pedido de certidão de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial rústica com o artigo n.º
1691, sito em ribeiro, na localidade da Ruvina – União de Freguesias da Ruvina, Ruivós e Vale das Éguas, conforme
requerido pela Sr.ª Sandra Matos Quelhas, na qualidade de solicitadora, na qualidade de solicitadora. ---------------------------o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, no dia 28-02-2022, sobre a necessidade de alterar
a tabela de tarifas e preços no Município do Sabugal em matéria de transportes públicos de passageiros, onde autoriza
alteração e remete à Reunião de Câmara para ratificação. ------------------------------------------------------------------------------------o Autorizar o pedido de prorrogação de prazo para 31 de março de 2022 da empreitada ‘Alteração e Ampliação do
edifício dos Paços do Concelho – Fase 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Aprovar os trabalhos a menos, no valor de 10.800,00 € + IVA referente à empreitada ‘Redução de Perdas de Água em
Sistemas de Abastecimento na Freguesia de Quadrazais’. ------------------------------------------------------------------------------------o Aprovar o projeto, a abertura do procedimento pré-contratual de empreitada ‘Circular Interna de Mobilidade Suave e
Inclusiva do Sabugal – Fase 1’ com o preço base de 1.689.476,56 €, fixar o prazo de execução de 365 dias; abertura de
procedimento para formação de contrato por concurso público com anúncio no Diário da República; como critério de
adjudicação, o da proposta economicamente mais vantajosa na modalidade do melhor preço ou custo; fixar em 5% do
preço contratual o valor da caução que o adjudicatário terá de prestar, conforme previsto no artigo 23.º do programa de
concurso; designar como elementos do Júri nos termos do artigo 67.º do CCP, Pedro Pires que Preside, Afonso Tavares;
Ana Ferreira; Membros suplentes: Pedro Ferreira; Márcio Marques. A delegação de competências no júri e designar como
gestor do contrato o Técnico Superior Pedro Pires. ----------------------------------------------------------------------------------------------o Aprovar a celebração de protocolo com o Sporting Clube do Sabugal – Projeto OCR Fireman Challenge 2022, com um
apoio financeiro de 12.500,00 €, e nomear como gestor do protocolo, o Técnico Superior Sérgio Pires. -------------------------o Aprovar a celebração de protocolo com a Associação Mocidade de Aldeia do Bispo, com um apoio financeiro de
3.500,00 €, e nomear como gestor do protocolo o colaborador Nuno Rito. ----------------------------------------------------------------o Tomar conhecimento da informação referente à comparticipação ABEM: janeiro de 2022. ------------------------------------o Autorizar a celebração de protocolos com Acrisabugal (2 equipas de sapadores - 30.000,0€), Coopcôa (1 equipa de
sapadores – 15.000,00€), Assembleia de Compartes da Freguesia de Malcata (1 equipa de sapadores - 15.000,00€),
Conselho Diretivo do Baldio dos Fóios (1 equipa de sapadores -15.000,00 €), Comissão de Compartes da Freguesia de
Aldeia Velha (1 equipa de sapadores – 15.000,00 €); e designar como gestores dos contratos os técnicos superiores:
Marco Capela para os Percursos de BTT e Carla Borrego. -------------------------------------------------------------------------------------o Aprovar a celebração de protocolo com a Casa do Concelho do Sabugal, com um apoio financeiro de 5.000,00 €, e
nomear como gestor do protocolo a técnica superior Matilde Cardoso. ---------------------------------------------------------------------o Autorizar a emissão de cartões sociais, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 16º conjugado com as
alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 17.º do Regulamento de Apoios Sociais do Município do Sabugal, assim como o acesso ao
conjunto de benefícios inerentes ao mesmo, para os requerentes com processo deferido. -------------------------------------------o Aprovar a celebração de protocolo com Comunidades Ekuizadoras, com um apoio financeiro de 87.667,00 €, e
nomear como gestor de parceria a técnica superior Fátima Pinheiro. -----------------------------------------------------------------------o Tomar conhecimento da informação a apresentar parecer emitido pela Sabugal Investe referente ao pedido de apoio
requerido por Terragados – Exploração Agropecuária S.A.. -----------------------------------------------------------------------------------Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autografa.
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o Autorizar a atribuição de apoio no valor de 5.850,00 € requerido por Linha da Memória Lda.. ---------------------------------o Autorizar a atribuição de apoio no valor de 4.000,00 €, referente ao pedido de apoio financeiro, requerido por Liliana
Monteiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o Aprovar a celebração de protocolo entre o Município do Sabugal e a Federação Portuguesa de Canoagem e nomear o
técnico superior Nuno Teixeira como gestor do protocolo. ----------------------------------------------------------------------------------------

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,
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