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EDITAL Nº 66 /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 20 de julho de 2022, tomou 

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

 

o Aprovar a Ata da Reunião de Câmara ordinária realizada no dia 06-07-2022. -------------------------------------------------------- 

 

o Revogar o contrato de comodato aprovado em Reunião de Câmara de 15-05-2015 e aprovar a celebração do contrato 

de comodato com a Junta de Freguesia de Aldeia da Ponte. E nomear como gestor do contrato a trabalhadora Isabel 

Gonçalves. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Tomar conhecimento do Termo de Contagem da responsabilidade do Tesoureiro referente ao dia 30-06-2022. ---------- 

 
o Aprovar o relatório final do procedimento n.º 44/2021 – E - Recuperação das Margens do Côa entre Pontes – 2ª Fase 

(Praia Fluvial), a decisão de adjudicação, a nomeação como diretor de fiscalização o Eng.º Pedro Pires e coordenador de 

segurança de obra a Eng.ª Maria João Mendonça, a redução do contrato a escrito e aprovação da minuta do contrato. ----- 

 
o Aprovar o relatório final do procedimento n.º 50/2021 – E - Reabilitação e Renovação do Edifício para Instalação de 

Smart Work Center do Sabugal – Centro Empresarial, a decisão de a nomeação como diretor de fiscalização o Eng.º Pedro 

Pires e coordenador de segurança de obra a Eng.ª Maria João Mendonça, a 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 06-07-2022 a 20-07-2022. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Deferir o pedido de certidão de aumento de comproprietários do prédio rústico inscrito na matriz predial rústica da 

freguesia de Rebolosa com o artigo n.º 2356, sito em Cabeços, freguesia de Rebolosa, conforme requerido por Lucinda de 

Almeida Teixeira Pinheiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, no dia 13-07-2022, referente ao pedido de certidão 

de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial rústica da União de Freguesias de Sabugal e Aldeia de 

Santo António com o artigo n.º 9142, sito na Rua do Ribeirinho, União de Freguesias de Sabugal e Aldeia de Santo 

António, requerido por Maria da Ascensão Reino Nunes. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Aprovar o Plano Anual de Feiras e Mercados do Concelho do Sabugal para o ano 2022. ---------------------------------------- 

 
o Tomar conhecimento da proposta de plano de Cogestão RNSM para 2022-2024. ------------------------------------------------ 

 
o Aprovar a revisão do Plano de Contingência para Água em situações de seca Agrometeorologia Extrema do Concelho 

do Sabugal 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a celebração do protocolo com a Entidade gestora AIGP – Terras do Lince de Malcata com a Opaflôr, no valor 

de 15.000,00 €. E nomear como gestor do protocolo o trabalhador Hugo Jóia. ----------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a proposta de minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com a Junta de 

Freguesia de Rapoula do Côa, no valor de 6.500,00 €, e submeter a proposta à aprovação da Assembleia Municipal. ------ 

 
o Aprovar a proposta de minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com a União de 

Freguesias de Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos, no valor de 1.000,00 €, e submeter a proposta à aprovação da 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a proposta de minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com a Junta de 

Freguesia de Quadrazais, no valor de 6.000,00 €, e submeter a proposta à aprovação da Assembleia Municipal. ------------- 

 
o Suspender o pacote de medidas “Sabugal Solidário”, aprovado a 30 de março de 2022, uma vez que não se verifica a 

situação de alerta no país, mantendo-se apenas o apoio nas despesas com alimentação, no caso de surgimento de surto 

numa IPSS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

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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