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EDITAL Nº 40 /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 27 de abril de 2022, tomou 

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

 
o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 26-04-2022, sobre a 2.ª Ata de Resposta a Erros e 

Omissões e Prorrogação de Prazo da empreitada Circular Interna de Mobilidade Suave e Inclusiva do Sabugal – Fase 1, 

onde aprova a ata do júri de aceitação dos erros e omissões e da prorrogação do prazo de entrega das propostas, por mais 

oito dias e remete à reunião de Câmara para ratificação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Aprovar a proposta de celebração de protocolo entre as Termas do Cró e a União de Freguesias de Ruvina, Ruivós e 

Vale das Éguas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Tomar conhecimento do Termo de Contagem da responsabilidade do Tesoureiro referente ao dia 31-03-2022. ---------- 

 
o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 14-04-2022, referente à empreitada Circular 

Interna de Mobilidade Suave e Inclusiva do Sabugal – Fase 1 – Resposta do Júri aos pedidos de esclarecimento e erros e 

omissões, onde aprova o teor da ata do júri e remete à Reunião de Câmara para ratificação. ----------------------------------------- 

 

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 13-04-2022 a 27-04-2022. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Eliminar as frequências no contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros à hora de almoço 

às segundas na linha 3, linha 4, linha 7, linha 9, linha 11, linha 12 e em todas as linhas com destino ao Sabugal às quartas-

feiras em período não escolar com exceção da linha 2, linha 13 e linha 15; e a eliminação da linha 14 (Sabugal - Cró), 

prevista para os meses de abril a setembro, uma vez que, atualmente, não tem passageiros. --------------------------------------- 

 
o Aprovar a proposta de protocolo com a Associação Dignitude – Programa ABEM: Rede Solidária do Medicamento, com 

uma despesa total de 6.100,00 €. E nomear como gestor do protocolo, a trabalhadora Ester Saldanha. --------------------------- 
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o Atribuir um apoio social no valor de 1.308,00€, requerido por 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 Aprovar as alterações à tabela de tarifas e Preços do Município do Sabugal, com a introdução dos preços do Refeitório 

Escolar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 Tomar conhecimento da informação a apresentar Protocolo Associação Álvaro Carvalho – Doentes para cirurgia. ----- 

 
o Indeferir o pedido de apoio financeiro para melhoria de exploração agroflorestal, requerido por Nuno Fernandes da 

Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
o Atribuir um apoio no valor de 6.630,00 €, para fazer face a despesas com a realização de um projeto de arquitetura e 

especialidades de uma construção de um complexo com balneários e piscinas, conforme requerido pela Junta de 

Freguesia de Rebolosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
o Atribuir um apoio no valor de 5.700,00 €, para fazer face a despesas com a realização de trabalhos de reparação e 

conservação de um pontão na Rua da Consolação em Forcalhos, conforme requerido pela União de Freguesias de 

Lageosa e Forcalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio no valor de 18.000,00 €, por conta da verba adicional referente ao ano 2021 para se proceder à 

reparação do açude dos regatos no rio Cesarão, conforme requerido pela União de Freguesias de Aldeia da Ribeira, Vilar 

Maior e Badamalos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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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