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EDITAL Nº 34 /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 13 de abril de 2022, tomou
as seguintes deliberações: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 08-04-2022, sobre o fornecimento de energia ao
Agrupamento de Escolas do Sabugal, onde consta que são ratificados os despachos da cessão de posição contratual do
Agrupamento de Escolas do Sabugal para o Município do Sabugal e alterar o gestor do contrato para o Eng.º Paulo Vaz. –
o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, no dia 08-04-2022, sobre o pedido de certidão de
compropriedade do artigo matricial n.º 1291, na localidade de Vila do Touro. -------------------------------------------------------------o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, no dia 12-04-2022, sobre o pedido de isenção do
pagamento de taxas, requerido por Eliana Garrido Lavrador e Tiago Alexandre Tomé Morgado. -----------------------------------o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 13-04-2022, sobre a transferência de
competências no domínio da educação para os Municípios – Alteração do titular do contrato de cópia/impressão existente
entre a empresa M. S. Mendonça Lda. e o Agrupamento de Escolas do Sabugal, para o nome do Município do Sabugal. ---o Aprovar a Ata da Reunião de Câmara ordinária realizada no dia 30-03-2022. ------------------------------------------------------o Aprovar a proposta de alteração de tabela de preços Termas do Cró. ----------------------------------------------------------------o Aceitar a cedência do projeto Plano de Acessibilidades da Av. N. Sr.ª de Fátima, Rua do Pinhal e Av. De St.º António,
na freguesia de Soito, devendo o auto de cedência e aceitação do projeto ser outorgado pelo senhor Presidente da
Câmara, ou na sua falta e impedimento pela senhor Vice-Presidente da Câmara, Sílvia Gonçalves Nabais. --------------------o Aprovar a proposta de isenção do Imposto Municipal obre a Transmissão Onerosa de Imóveis de prédio urbano
localizado na cidade de Sabugal, descrito na Conservatória do Registo Predial do Sabugal sob o n.º 661/19911021, da
União de Freguesias do Sabugal e Aldeia de Santo António, com o artigo matricial urbano 2799 (que proveio do artigo
matricial urbano 2973), requerido pela sociedade por Quotas – Inforsabugal – Comercialização de Artigos Informáticos,
Lda.. E submeter a proposta à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autografa.
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o Tomar conhecimento da Reconciliação bancária referente ao período entre 30-03-2022 a 13-04-2022. --------------------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 16-03-2022 a 30-03-2022. ----------------------------------------------------------------------------------------o Aprovar a requisição de ligação em baixa tensão normal, para realização do evento ‘Mercado da Terra – Feira da
Páscoa na Aldeia Histórica de Sortelha’, cujo preço base não deverá exceder 500,00€. ----------------------------------------------o Aprovar a revisão de preços da empreitada Redução de Perdas de Água em Sistemas de Abastecimento, no valor de
29.385,44€ (+ IVA). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, no dia 23-03-2022, referente ao fornecimento de
refeições à IPSS da Nave no âmbito do surto de COVID-19, onde é autorizado o procedimento por ajuste direto simplificado
à Santa Casa da Misericórdia do Sabugal, por se tratar de um apoio urgente no âmbito do apoio COVID-19 à IPSS.
Remeter À Reunião de Câmara para ratificação. --------------------------------------------------------------------------------------------------o Atribuir um apoio social, requerido por munícipe residente em Quadrazais no valor de 300,00€. -----------------------------o Aprovar a adenda ao protocolo celebrado entre o Município do Sabugal e a Liga dos Amigos de Aldeia de Santo
António no âmbito do serviço de almoço no Jardim de Infância de Aldeia de Santo António apresentada, com uma despesa
total de 371,33€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o Atribuir um apoio social requerido por munícipe residente na localidade de Aldeia Velha no valor de 980,00€. -----------o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 07-04-2022, referente à atribuição de apoio social
com caráter de urgência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o Autorizar a renovação de Cartões Sociais Municipais, nos termos do disposto no n.º 3.2 do artigo 17º do Regulamento
de Apoios Sociais do Município do Sabugal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------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 proposta de minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com as Juntas de
Freguesia do concelho, no valor de 508.657,96 €, e submeter a proposta à aprovação da Assembleia Municipal. --------------
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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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