
 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

EDITAL Nº 47 /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 25 de maio de 2022, tomou 

as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 23-05-2022, sobre o pedido de apoio para 

reparações urgentes na Barragem de Alfaiates. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 23-05-2022, a apresentar a informação final para 

adjudicação da empreitada Circular Interna de Mobilidade Suave e Inclusiva do Sabugal – Fase 1, onde aprovo propostas 

contidas no ponto 3 e nomeia como diretor de fiscalização Pedro Pires; Coordenador de segurança Maria João e remete à 

R. Câmara para ratificar despacho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, no dia 24-05-2022, sobre realização de exame 

clínico a refugiada, onde autoriza despesa e remete à Reunião de Câmara para ratificar. --------------------------------------------- 

 
o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 24-05-2022, sobre o contrato programa de apoio 

financeiro público no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. ------------------------------------------------------------------------ 

 
o Aprovar a Ata da Reunião de Câmara ordinária realizada 13-04-2022, 27-04-2022, 11-05-2022 e Ata da Reunião de 

Câmara extraordinária realizada no dia 21-04-2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a aquisição dos prédios rústicos identificados na relação de terrenos para o projeto “Infraestruturas de Lazer 

na Envolvente à Barragem do Sabugal – Área de Intervenção 1, no valor total de 23.180,00€. -------------------------------------- 

 
o Autorizar da isenção das taxas referentes às esplanadas no Concelho do Sabugal. ----------------------------------------------- 

 
o Aprovar a revisão da Norma de Controlo Interno proposta. -------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar que o procedimento Concursal de Técnico Superior – Área Jurista seja aberto excecionalmente a todos os 

trabalhadores com e sem vínculo de emprego público. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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o Atribuir um apoio ao Agrupamento de Escolas do Sabugal – Transferência de competências, no valor de 5.000,00€. ---- 

 
o Aprovar o relatório final - fornecimento de energia elétrica, a decisão de adjudicação, redução do contrato a escrito e 

aprovação da minuta do contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 11-05-2022 a 22-05-2022. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Não exercer o direito de preferência no imóvel na venda do prédio urbano sito na rua S. Sebastião, sob o artigo urbano 

n.º 416, União de Freguesias de Sabugal e Aldeia de St.º António, requerido por Marta Pinheiro Unipessoal Lda,. ------------ 

 
o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, no dia 16-05-2022, referente ao pedido para 

instalação de estaleiro Sortelha, requerido por Sorticula – Sociedade de Redutos Turísticos e Culturais, Lda. ------------------- 

 
o Aprovar a ampliação solicitada, proposta de orçamento para o pedido de ampliação de rede IP, no Largo das Eiras, 17 

PT, na freguesia de Vale de Espinho, no valor de 697,41€. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar os trabalhos a menos n.º 3 da empreitada ‘Alteração e Ampliação do Edifício dos Paços do Concelho – Fase 

1’, no valor de 9.371,49 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a receção provisória da obra ‘Adaptação da Escola do2.º ciclo do Sabugal em Escola Básica do 1.º e 2.º Ciclo 

do Sabugal’. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
o Aprovar a conta final da empreitada ‘Adaptação da Escola do 2.º Ciclo do sabugal em Escola Básica do 1.º e 2.º Ciclo 

do Sabugal’. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a conta final da empreitada ‘Adaptação/Ampliação da Escola Básica do 1.º Ciclo do Souto’. ------------------------ 

 
o Aprovar a receção provisória da obra ‘Redução de perdas de água em sistemas de abastecimento’. ------------------------- 

 
o Aprovar as peças de procedimento da empreitada ‘Requalificação da Praça da República e Largo de S. Tiago’; a 

abertura de procedimento pré-contratual de empreitada com o preço base de 720.814,33 €; a fixação o prazo de execução 

de 270 dias; proceder ao prévio cabimento da despesa, na rubrica patente no instrumento de gestão; abertura de 

procedimento pré-contratual para formação de contrato por concurso público com anúncio no Diário da República, 

conforme disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 16.º do CCP, conjugado com o artigo 130.º e seguintes; como critério de 

adjudicação, o da proposta economicamente mais vantajosa na modalidade do melhor preço ou custo, nos termos da 

alínea b) do nº 1 do artigo 74.º do CCP; 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 o júri; delegar competências no júri; designar 
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como gestor do contrato o trabalhador Pedro Pires; e remeter a repartição de encargos à Assembleia Municipal para 

aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Deferir os pedidos de atribuição de cartões referente a Dignitude – Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. – 

 
o Aprovar um apoio social no valor de 15.000,00€, a munícipe residente na freguesia da Bendada. ----------------------------- 

 
o Atribuir um apoio no valor de 750,00€ a munícipe residente na união de freguesias do Sabugal e Aldeia de Santo 

António. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Autorizar a renovação dos cartões sociais, nos termos do disposto no n.º 3.2 do artigo 17º do Regulamento de Apoios 

Sociais do Município do Sabugal, assim como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao mesmo para os 

requerentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 Atribuir um apoio no valor de 25.000,00€, para realização de festejos de S. João, requerido pela Associação de 

Mordomos S. João do Sabugal. E, nomear como gestor do protocolo a trabalhadora Matilde Cardoso. --------------------------- 

 
o Atribuir um apoio no valor de 3.000,00€, para ações inseridas no Raid Cyclist Cadillac e Grupo Coral La Chorale 

L’Unicoeur d’Arbanas, requerido pela Associação pelo Futuro de Alfaiates. E, nomear como gestor do protocolo, o 

trabalhador Jorge Gonçalves. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar o protocolo de colaboração para organização do ‘Festival Sete Sois Sete Luas 2022’ no Sabugal, no valor de 

30.980,00€. E nomear como gestor do protocolo a trabalhadora Carla Augusto. --------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar o pedido de apoio, para fazer face a obras de reparação e conservação do retábulo mor da Igreja Paroquial de 

Quadrazais, requerido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Quadrazais, no valor de 5.000,00€. ------------------- 

 
o Atribuir 30,00€ por cada ponto, referente à aplicação dos fatores de ponderação – candidaturas ao apoio ao 

associativismo de acordo com o Plano de Atividades do ano 2022. -------------------------------------------------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio no valor de 1.000,00€, à atividade da Final do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina de 

Basquetebol. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio no valor de 1.000,00€, para obras de melhoria e ampliação salão de festas, requerido pela 

Associação Juventude Pontense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio social no valor de 214,20€, requerido por munícipe residente na freguesia da Moita. ----------------------- 

 
o Revogar a deliberação de Câmara de 02-03-2022, referente à revogação da deliberação de Câmara de 02-03-2022 do 

OCR Fireman Challenge – 21 e 22 de maio, a realizar pelo Sporting Clube do Sabugal. ----------------------------------------------- 
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o Aprovar a proposta de isenção de mensalidade de junho de 2022. --------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar os protocolos de colaboração com as IPSS’s para apoio a refugiados ucranianos, no valor de 22.667,00€. E 

nomear como gestor do protocolo a trabalhadora Ester Saldanha. ---------------------------------------------------------------------------- 

 
o Caducar a decisão de aprovação da candidatura, referente ao pedido de apoio financeiro para aquisição de 

equipamento e remodelação de espaço para funcionamento de 3 empresas, requerido por Liliana Monteiro nos termos e 

com os fundamentos constantes da informação. – 

 
o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, referente à 2.ª Vaga da Campanha de Promoção e 

Comercialização Termas de Portugal – “Programa Valorizar”. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a proposta de fornecimento de coffee breaks, requerido pelo Clube Escape Livre, no valor de 700,00€. --------- 

 
o Atribuir um apoio no valor de 3.777,00€, sobre o parecer emitido pela Sabugal Invest referente ao pedido de apoio 

financeiro para instalação de uma barbearia no Sabugal, requerido por Renato Augusto Pestana. ---------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio no valor de 1.557,05 €, sobre o parecer emitido pela Sabugal Invest, referente ao pedido de isenção 

da taxa de alvará de obras de alteração e ampliação da unidade produção da Lactibar, requerido por Promotores, Lactibar 

– Lacticínios do Sabugal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar o contrato programa para constituição da entidade gestora, referente ao AIGP Terras do Lince – Malcata. ----- 

 
o Autorizar a cedência de um espaço, para instalação do jornal Cinco Quinas, através da celebração de contrato de 

comodato, e nomear como gestor do contrato o trabalhador Hugo Jóia. --------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a proposta de minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município de 

Sabugal e a União de Freguesias de Sabugal e Aldeia de Santo António, no valor de 7.882,00 €, e submeter a proposta 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, 

 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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