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EDITAL Nº 30 /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 30 de março de 2022, 

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

 
o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 28-03-2022, referente à informação registada sob 

o n.º 3569, datada de 23-03-2022, sobre a proposta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde em fase de obra/Plano 

de Trabalhos e Cronograma Financeiro da obra ‘Requalificação do Acesso Sul da Cidade do Sabugal (EN233 e EM542) – 

Fase 1’. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Aprovar a Ata da Reunião de Câmara ordinária realizada no dia 16-03-2022. -------------------------------------------------------- 

 
o Autorizar a venda da propriedade plena do lote n.º 36, sito em Tapada Nova – Zona Industrial, descrito na matriz 

predial urbana da União de Freguesias do Sabugal e Aldeia de Santo António sob o artigo n.º 2973 que proveio do artigo 

matricial urbano 2220 da extinta freguesia do Sabugal e na Conservatória do Registo Predial do Sabugal sob a descrição 

n.º 661/19911021 à Sociedade por Quotas – Graficôa – Sociedade de Artes gráficas e Publicações, Lda., pelo valor de 

1.575,00€, ao abrigo do disposto no artigo 28.º Lei n.º 34/2014, de 30 de maio, com a alteração decorrente da Lei n.º 

74/2017, de 16 de agosto, Lei das Bases Gerais da Politica Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de 

Urbanismo conjugado com os artigos 4.º, 6.º, 7.º e 8.º do Regulamento para a compra e venda de lotes de terreno nas 

Zonas empresariais no Concelho do Sabugal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a abertura de procedimento concursal para 1 posto de trabalho a preencher para Contrato de Trabalho por 

Tempo Indeterminado para Assistente Técnico – Área de Desenhador excecionalmente a todos os trabalhadores com e 

sem vínculo de emprego público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
o Aprovar a abertura de procedimento Concursal para 1 posto de trabalho a preencher para Contrato de Trabalho por 

Tempo Indeterminado para Técnico Superior – Área de Ação Social excecionalmente a todos os trabalhadores com e sem 

vínculo de emprego público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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o Autorizar a utilização da reserva de recrutamento, referente ao procedimento Concursal de Técnico Superior de 

Geografia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Aprovar a abertura de procedimento Concursal para 1 posto de trabalho a preencher para Contrato de Trabalho por 

Tempo Indeterminado para Técnico Superior – Área de Recursos Humanos excecionalmente a todos os trabalhadores com 

e sem vínculo de emprego público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a abertura de procedimento Concursal para 1 posto de trabalho a preencher para Contrato de Trabalho por 

Tempo Indeterminado para Técnico Superior – Área de Relações Internacionais excecionalmente a todos os trabalhadores 

com e sem vínculo de emprego público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar o relatório preliminar/final da obra Requalificação da Praça da República e Largo de São Tiago, devendo ser 

revogada a decisão e contratar, tomada em Reunião de Câmara de 05-01-2022. --------------------------------------------------------- 

 

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 Não exercer o direito de preferência de prédio urbano localizado na Rua António José D’Almeida r/c, Cidade do 

Sabugal, conforme requerido pela Casa Pronta – CRP Guarda. ------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Deferir o pedido de certidão de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial rústica com o artigo n.º 

2405, sito em Fontes da Folha, na localidade e freguesia de Baraçal, conforme requerido pelo Sr.º Joaquim José Nobre 

Nunes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, no dia 18-03-2022, referente à Isenção de 

Pagamento de Taxas, requerido pelo Sr.º Manuel de Abreu e Silva da Veiga Montez, na qualidade de promitente-vendedor 

e membro da Comissão Liquidatária da Sociedade por Quotas – Sortícula, Lda.. -------------------------------------------------------- 

 
o Autorizar o pagamento da nova ligação IP, na Rua do Ribeiro,99 PT, na localidade de Ozendo, freguesia do 

Quadrazais, no valor de 199,26€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Autorizar o pagamento da nova ligação IP, na Estrada Municipal 536, 39 PT, na localidade de Valongo do Côa, União 

de Freguesias de Seixo do Côa e Valongo, no valor de 298,89€. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
o Autorizar o pagamento da nova ligação IP, na Rua Lameira Santo,64 PT, na União de Freguesias de Seixo do Côa e 

Valongo, no valor de 296,43€. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, referente à necessidade de alteração do membro 

suplente do júri, Célia Mesquita para Joaquim Saraiva, para o concurso do fornecimento de energia elétrica para as 

instalações alimentadas em Média Tensão (MT) e Baixa Tensão especial (BTE) da Câmara Municipal do Sabugal; aprovar 

a repartição de encargos e remeter à Assembleia Municipal para ratificação. ------------------------------------------------------------- 

 

o Atribuir um apoio no valor de 29.092,45€, para fazer face a despesas com a realização de trabalhos de restauro do 

edifício das antigas Escolas e pavimentação em diversos arruamentos no aglomerado de Alfaiates, conforme requerido 

pela Junta de Freguesia de Alfaiates. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Autorizar a celebração do Protocolo de Colaboração entre o Município do Sabugal e a ASTA – Associação Sócio-

Terapêutica de Almeida, no valor de 5.000,00 €, e nomear como gestor do protocolo a trabalhadora Tânia Alves. ------------ 

 
o Aprovar o Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município do Sabugal e a Junta de Freguesia do Soito, em 

Programa Ocupacional Autárquico, durante um período máximo de seis meses consecutivos, estando em causa o 

montante total de 2.115,00€. E nomear como gestor do protocolo a trabalhadora Ester Saldanha. ---------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio adicional de verba requerido pelo Club Futsal Sabugal no valor de 3.000,00€. ------------------------------ 

 
o Autorizar a renovação de protocolos de colaboração no âmbito dos cuidados de saúde primários entre a Câmara 

Municipal do Sabugal e: Junta de Freguesia de Aldeia do Bispo – 3.000,00€; Junta de Freguesia de Águas Belas – 

1.500,00€; Junta de Freguesia de Alfaiates – 3.000,00€; Junta de Freguesia de Aldeia Velha – 4.550,00 €; Junta de 

Freguesia de Aldeia da Ponte – 3.250,00€; União de Freguesias de Lageosa e Forcalhos – 3.000,00€; União de Freguesias 

de Pousafoles, Penalobo e Lomba – 4.200,00€; Junta de Freguesia de Malcata – 3.000,00€). E nomear como gestor dos 

protocolos a trabalhadora Ester Saldanha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio requerido pela Associação Muralhas de Vilar Maior para a realização do Projeto Paixão de Cristo – 

Vilar Maior 2022, no valor de 7.500,00€; e nomear como gestor do protocolo a trabalhadora Carla Augusto. -------------------- 

 
o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, referente à aquisição de refeições à Liga dos 

Amigos de Aldeia de Santo António para a ERPI de Malcata. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio requerido pelas Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários do Sabugal e Soito para 

aquisição de uma ambulância de uma ambulância tipo A2 e veículo ligeiro de combate de incêndios, no valor de 

10.000,00€ a cada Associação; e nomear como gestor dos protocolos o trabalhador Alberto Barata. ------------------------------ 

 
o Atribuir um apoio no valor de 1.500,00 € requerido pela Equipa TEAM Saraiva (David Saraiva). ------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio no valor de 4.000,00 €, requerido pela Empresa PRV – Peças de Reposição de veículos, Lda.. ------- 
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o Aprovar a revisão das medidas aprovadas no âmbito do COVID-19 Sabugal Solidário adaptadas ao momento, com 

vista à retoma da atividade económica e social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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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