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EDITAL Nº 56 /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 22 de junho de 2022, tomou 

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

 
o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 20-06-2022, referente à informação registada sob 

o n.º 7440, datada de 20-06-2022, sobre solicitação do CLDS 4G para entradas na piscina lúdica das Termas do Cró. ------- 

 

o Aprovar a Ata da Reunião de Câmara ordinária realizada no dia 08-06-2022. -------------------------------------------------------- 

 
o Autorizar a celebração do contrato de arrendamento do espaço - Bilheteira - localizado na Central de Camionagem do 

Sabugal, requerido pela empresa Voltavançar- Transporte de Passageiros, Lda.. E nomear como gestor do contrato a 

trabalhadora Isabel Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Autorizar a celebração do contrato de comodato com o Clube de Caça e Pesca do Sabugal dos seguintes prédios 

rústicos 5191, 5358, 5402, 5080, 5038, 5486, localizados na Colónia Agrícola Martim Rei. E nomear como gestor do 

contrato, a trabalhadora Isabel Gonçalves. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Não foram apresentados 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 08-06-2022 a 22-06-2022. ------------------------------------------------------------------------- 

 
o Não exercer o direito de preferência na venda do do prédio urbano sito em Portas da Vila, sob o artigo urbano n.º 529, 

União de Freguesias de Sabugal e Aldeia de St.º António, conforme requerido pelo Sr. Nélson Miguel Camejo Andrade. ----- 

 
o Não exercer o direito de preferência na venda do prédio urbano sito na Barreira Nova do Castelo, sob o artigo urbano 

n.º 9152, União de Freguesias de Sabugal e Aldeia de St.º António, conforme requerido pelo Sr. Nélson Miguel Camejo 

Andrade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a revisão de preços definitiva da empreitada ‘Renovação da Estrutura Verde do Largo da Fonte’ no valor de 

3.346,38€ acrescido de IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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o Deferir a conta final da obra ‘Renovação da Estrutura Verde do Largo da Fonte’. --------------------------------------------------- 

 

o Aprovar a revisão de preços da obra ‘Adaptação/Ampliação da escola Básica do 1.º Ciclo do Souto’ no valor de 81,63€ 

acrescido de IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 17-06-2022, sobre a Ata de Reunião do Júri do 

procedimento pré-contratual da empreitada ‘Requalificação da Praça da República e Largo de S. Tiago’, no qual prorroga o 

prazo por mais 7 dias, nos termos da informação. E remete à R. Câmara para ratificar. ------------------------------------------------- 

 

o Aprovar a celebração do protocolo com a Associação Territórios do Côa no valor de 7.097,10€. E nomear como gestor 

do protocolo o trabalhador Sérgio Pires. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Atribuir um apoio social no valor de 433,54€, requerido por munícipe residente na freguesia da Bendada. ------------------ 

 

o Deferir os pedidos de renovação de cartões da Dignitude – Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. ----------- 

 

o Aprovar a celebração do protocolo com a Associação Alvorada nas Beiras no valor de 12.500,00€. E nomear como 

gestor do protocolo o trabalhador Filipe Fernandes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
o Aprovar a celebração do protocolo com a Associação Hípica Amigos do Cavalo no valor de 15.000,00€. E nomear 

como gestor do protocolo, a trabalhadora Matilde Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------- 

o  

o Não dar provimento ao acerto de contas tendo em conta o relatório final de Contratos Programas de Desenvolvimento 

Desportivo, resultando numa transferência de 13.687,50 € ao Sporting Clube do Sabugal. -------------------------------------------- 

 

o Não dar provimento ao acerto de contas tendo em conta o relatório final de Contratos Programas de Desenvolvimento 

Desportivo, resultando numa transferência de 10.687,50 € ao Clube Futsal do Sabugal. ----------------------------------------------- 

 
o Retificar a deliberação tomada em 20-01-2022 relativamente ao Protocolo Cooperação com o Centro de Ecologia, 

Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS) e aprovar os valores para os anos 2022 e 2023 (valor total de 

8.000,00€). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a proposta de classificação de árvore com interesse municipal do cedro dos himalaias, localizado na freguesia 

de aldeia do Bispo, e remeter à Assembleia Municipal para deliberação. -------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a proposta de minuta do Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar entre o 

Município do Sabugal e a Junta de Freguesia de Sortelha, no valor de 7.500,00 €, 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, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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