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EDITAL Nº 72 /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 17 de agosto de 2022, 

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

 

o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, no dia 12-08-2022, sobre o pedido de certidão de 

compropriedade do artigo matricial n.º 943, requerido por Maria Vitória da Fonseca Brás Amaral, na qualidade de 

solicitadora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Aprovar a aquisição de gás propano a granel por um período de 36 meses com previsão plurianual para os edifícios: 

Gimnodesportivo e Piscinas Municipais; Biblioteca Municipal; Jardim de Infância e Paços do Concelho, cujo preço base não 

deverá exceder 259232,74 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; o caderno de encargos; nomear o júri (Membros 

efetivos – Paulo Vaz, Joaquim Saraiva e Célia Mesquita; Membros suplentes – Pedro Ferreira e Maria João Mendonça); 

nomear o trabalhador Paulo Vaz como gestor do contrato; aprovar a repartição de encargos e remeter à Assembleia 

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

 
o Aprovar a Ata da Reunião de Câmara ordinária realizada no dia 03-08-2022. -------------------------------------------------------- 

 
o Tomar conhecimento da Reconciliação Bancária referente ao período entre 01-06-2022 a 30-06-2022. ----------------------- 

 
o Ratificar o despacho exarado pelo senhor Presidente da Câmara, no dia 08-08-2022, referente ao pedido de 

prorrogação do prazo de entrega dos documentos de habilitação, bem como do documento comprovativo da caução da 

empreitada ‘Recuperação das Margens do Côa entre Pontes – 2.ª Fase’, conforme requerido por Cubos Beira, Soc. Transf., 

onde autoriza a prorrogação de entrega dos documentos de habilitação o CCP, prevista no nº 2 do art.º 85º, a possibilidade 

da prorrogação do prazo (única) de 5 dias (úteis). Relativamente à caução, o CCP não refere a possibilidade de 

prorrogação do prazo, estabelecido no nº 1do art.º 90º. Caso seja aceite esta prorrogação, o prazo de entrega dos 

documentos de habilitação e da caução, irá terminar no dia 26 de agosto. E remete à Reunião de Câmara para ratificar 

despacho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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o Ratificar o despacho exarado pelo senhor Presidente da Câmara, referente ao pedido de prorrogação do prazo de 

entrega dos documentos de habilitação, bem como do documento comprovativo da caução da empreitada ‘Reabilitação e 

Renovação de Edifício para Instalação de Smart Work Center do Sabugal, conforme requerido por Cubos Beira, Soc. 

Transf., onde autoriza a prorrogação de entrega dos documentos de habilitação o CCP, prevista no nº 2 do art.º 85º, a 

possibilidade da prorrogação do prazo (única) de 5 dias (úteis). Relativamente à caução, o CCP não refere a possibilidade 

de prorrogação do prazo, estabelecido no nº 1do art.º 90º. Caso seja aceite esta prorrogação, o prazo de entrega dos 

documentos de habilitação e da caução, irá terminar no dia 26 de agosto. E remete à Reunião de Câmara para ratificar 

despacho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 03-08-2022 a 17-08-2022. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Ratificar o despacho exarado pelo senhor Presidente da Câmara, no dia 08-08-2022, referente ao exercício do direito 

de preferência na venda do prédio urbano sito no Largo de Santa Maria, sob o artigo matricial urbano n.º 156, União de 

Freguesias de Sabugal e Aldeia de St.º António, conforme requerido por Artur Rito Pereira, onde consta que o Município 

não pretende exercer o direito de preferência e remete à Reunião de Câmara para ratificação de despacho. -------------------- 

 
o Ratificar o despacho exarado pelo senhor Presidente da Câmara, no dia 08-08-2022, referente ao exercício do direito 

de preferência na venda do prédio urbano sito na Rua Cândido dos Reis, sob o artigo matricial urbano n.º 351, União de 

Freguesias de Sabugal e Aldeia de St.º António, conforme requerido por Lídia Calamote Marques, onde consta que o 

Município não pretende exercer o direito de preferência e remete à Reunião de Câmara para ratificar despacho. -------------- 

 
o Aprovar a revisão de preços da Empreitada ‘Adaptação da Escola do 2.º Ciclo do Sabugal em Escola Básica do 1.º e 

2.º Ciclo do Sabugal’ no valor de 638,35€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a liberação da 60% do valor da caução da empreitada ‘Requalificação da Av. S. Cristóvão’, incluindo o Largo – 

Soito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
o Concordar com a metodologia adotada nos anos anteriores referente ao Programa de Expansão e Desenvolvimento da 

Educação Pré-Escolar (Componente de apoio à família através de almoço e prolongamento de horário). ------------------------- 

 
o Aprovar a Minuta dos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências com as Juntas de Freguesia, 

referente à atribuição de horas de apoio auxiliar, necessárias ao normal funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino – 

Tarefeiras, para o ano letivo 2022-2023, conforme requerido pelo Agrupamento de Escolas do Sabugal; submeter o 

assunto à Assembleia Municipal, e designar como gestor dos contratos a Coordenadora Técnica Nélia Vasco. ---------------- 
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o Deferir a denuncia do contrato da fração A1 do CNT, requerido por João José Ramalho da Cruz e isentar do 

pagamento da indemnização, uma vez que o requerente mantém uma das frações constantes do contrato celebrado. ------ 

 

o Atribuir um apoio no valor de 4.000,00€, de acordo com parecer emitido pela Comissão Sabugal Investe referente ao 

pedido de apoio para aquisição de equipamento de suporte da atividade e obras a realizar em empresa de retalho de 

relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, requerido por Hélder Mendes Caramona. -------------------------------------------- 

 
o Aprovar a celebração do protocolo de cooperação Festival Côa – Corredor das Artes e nomear como gestor do 

protocolo, o trabalhador Fernando Ruas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
o Aprovar a proposta de introdução de tarifas de castanheiros híbridos. ----------------------------------------------------------------- 

 
 

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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