
 

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 69 /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 03 de agosto de 2022, 

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

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 01-08-2022, sobre o pedido de apoio financeiro 

para fazer face a despesas com a realização de um evento a organizar de 29 a 31 de agosto, requerido pela Junta de 

Freguesia da Nave, onde aprova apoio de 1.000,00€ e remeter à R. Câmara para ratificar despacho. ------------------------------ 

 

o Aprovar a Ata da Reunião de Câmara ordinária realizada no dia 20-07-2022. ------------------------------------------------------- 

 
o Deferir o pedido de alteração do 1.º outorgante, do contrato de arrendamento no Largo de S. Tiago celebrado com 

António Fernandes Augusto – Cabeça de Casal da Herança de., para Lucília Graça Nunes Serra – Cabeça de Casal da 

Herança de.. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar o procedimento concursal de assistente operacional – área de Motorista de Pesados para preenchimento de 1 

posto de trabalho, e ao abrigo do n.º 4 do artigo 30.º do anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, alterada pela 

Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, o mesmo seja aberto excecionalmente a todos os trabalhadores com e sem vínculo de 

emprego público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar o procedimento concursal de assistente operacional – área de Motorista de Transportes Coletivos para 

preenchimento de 1 posto de trabalho, e ao abrigo do n.º 4 do artigo 30.º do anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, alterada pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, o mesmo seja aberto excecionalmente a todos os trabalhadores 

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

 
o Aprovar o procedimento concursal de assistente operacional – área de Coveiro para preenchimento de 1 posto de 

trabalho, e ao abrigo do n.º 4 do artigo 30.º do anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, alterada pela Lei n.º 

25/2017, de 30 de maio, o mesmo seja aberto excecionalmente a todos os trabalhadores com e sem vínculo de emprego 

público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, no dia 13-07-2022, referente ao requerimento 

apresentado pela Comissão de Festas de Santo Antão, registado sob o n.º 7373, datado de 18-07-2022, sobre o pedido de 

utilização do antigo edifício da Escola Primária da Lomba e respetivo recinto, no qual defere o pedido de utilização do 

espaço pela Comissão de Festas, até 31 de agosto. 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 20-07-2022 a 03-08-2022. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Deferir o pedido de emissão de declaração que comprove que o prédio urbano com o artigo n.º 388 não existe, 

conforme requerido por Rodrigo Adérito Bazílio Fernandes. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
o Aprovar a aquisição de gás natural por um período de 12 meses com previsão plurianual, cujo preço base não deverá 

exceder 379.899,63€, acrescido de IVA à taxa em vigor, bem como, o caderno de encargos; designação do júri (Membros 

efetivos: Paulo Vaz -que preside, Joaquim Saraiva, Célia Mesquita; Membros suplentes: Pedro Ferreira e Maria João 

Mendonça); designar como gestor do contrato o trabalhador Paulo Vaz; aprovar a repartição de encargos e remeter à 

Assembleia Municipal para ratificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio financeiro para realização de corrida de touros, requerido pela Associação Cultura e Beneficência 

Amigos de Aldeia da Ponte no valor de 1.500,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Concordar com a metodologia adotada nos anos anteriores no programa de generalização do fornecimento de 

refeições escolares aos alunos do 1.º Ciclo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio social no valor de 660,00€, requerido por munícipe residente na cidade do Sabugal. ---------------------- 

 
o Aprovar a adenda a protocolo celebrado com a Santa Casa da Misericórdia do Sabugal – Apoio aos Refugiados 

Ucranianos protocolo referido, no valor de 9.300,00€. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a isenção das taxas referentes ao processo de licenciamento de construção para instalação de uma produção 

avícola no Sabugal, requerido por Luís Domingues Viñolas Unipessoal. -------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a abertura de novo procedimento concursal da prestação de serviços de apoio e gestão do Balneário Termal 

do Cró, através de um concurso limitado por prévia qualificação, no valor de 1.440.000,00 € por 36 meses; o programa do 

procedimento, o caderno de encargos, o convite à apresentação de propostas e a minuta e anúncio; designar os elementos 

do júri (Membros efetivos: Alexandre Ribeiro – que preside; Conceição Ruas; Daniel Simão. Membros Suplentes: Isabel 

Gonçalves e Cindy Neves); designar como gestor do contrato o trabalhador Daniel Simão; aprovar a repartição de encargos 

e remeter à Assembleia Municipal para ratificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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o Aprovar o pedido de apoio, no valor de 1.500,00 €, para fazer face a despesas com a realização do evento cultural 

denominado por Festival de Acordeão e Tocadores de Realejo 2022, requerido pela Junta de Freguesia de Rebolosa. ------ 

 

o Atribuir um apoio no valor de 14.111,40€, na base do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios à Freguesias, 

para fazer face a despesas com a pavimentação a cubos e respetivos remates do caminho de acesso à praia fluvial do 

Seixo do Côa, requerido pela União de Freguesias de Seixo do Côa e Vale Longo. ------------------------------------------------------ 

 
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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