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EDITAL Nº 100 /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 26 de outubro de 2022, 

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

 

o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara no dia 21-10-2022, sobre o pedido de instalação de 

circo nos dias 10 e 11 de novembro de 2022, onde defere o pedido nos termos da informação e parecer, e remete à 

Reunião de Câmara para ratificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 24-10-2022, sobre a proposta de aprovação do 

Plano de Segurança e Saúde em fase de obra/Plano de sinalização temporária da empreitada ‘Requalificação da Praça da 

República e Largo de S. Tiago’, onde aprova o PSS em obra e Plano de trabalhos e cronograma financeiro ajustados à 

data da consignação, nos termos dos artigos 361.º e 361-A do CCP e remete à Reunião de Câmara para ratificar 

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

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 24-10-2022, sobre a informação final e relatório 

final da obra ‘Conservação e reabilitação do Castelo de Alfaiates’ – Trabalhos de reforço e consolidação, onde aprova as 

propostas contidas no ponto 3 da informação; nomeia Diretor de Fiscalização: Eng.º Pedro Pires, Coordenador de 

Segurança de Obra: Eng.ª Maria João Mendonça e remete à Reunião de Câmara para ratificar despacho. ----------------------- 

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 21-10-2022, referente à nomeação da equipa de 

fiscalização da obra ‘Requalificação da Praça da República e Largo de S. Tiago’, onde nomeia a seguinte equipa de 

fiscalização: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Gestor do contrato – Afonso Tavares; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Direção de fiscalização da obra – Afonso Pina Tavares; ------------------------------------------------------------------------ 

- Coadjuvantes da fiscalização – Alexandre Bairras (Geral); Joaquim Saraiva (Infraestruturas 

elétricas/telecomunicações). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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o Atribuir um apoio no valor de 5.000,00€ ao agrupamento de Escolas do Sabugal. ------------------------------------------------- 

 

o Autorizar a celebração dos contratos de comodato com os prédios urbanos localizados em Lameiras de Cima, Lomba 

e Sobreira, conforme requerido pela União de Freguesias de Pousafoles do Bispo, Penalobo e Lomba e nomear como 

gestor do contrato de comodato a trabalhadora Isabel Gonçalves. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
o Tomar conhecimento da Reconciliação bancária referente ao mês de setembro de 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 10-10-2022 a 26-10-2022. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
o Não exercer o direito de preferência na venda do do prédio urbano sito na Rua do Vale A, n.º 10, sob o artigo urbano 

n.º 1953, Soito, conforme requerido por João José Carvalho Rodrigues imóvel. ---------------------------------------------------------- 

 
o Não exercer o direito de preferência na venda do prédio urbano sito na Rua das Flores, n.º 10, sob o artigo urbano n.º 

319, Soito, conforme requerido por Roberto Cayuela Vaz Lavrador. -------------------------------------------------------------------------- 

 
o Não exercer o direito de preferência na venda prédio urbano sito na Rua do Outeiro, n.º 3, fração A, sob o artigo urbano 

n.º 3168, União de Freguesias do Sabugal e Aldeia de Santo António, conforme requerido por Rui Manuel Cabral. ----------- 

 
o Não exercer o direito de preferência na venda do prédio urbano sito na Rua do Outeiro, n.º 3, fração B, sob o artigo 

urbano n.º 3168, União de Freguesias do Sabugal e Aldeia de Santo António, conforme requerido por Rui Manuel Cabral.  

 
o Não exercer o direito de preferência na venda do prédio urbano sito na Rua do Outeiro, n.º 3, fração D, sob o artigo 

urbano n.º 3168, União de Freguesias do Sabugal e Aldeia de Santo António, conforme requerido por Rui Manuel Cabral. – 

 
o Não exercer o direito de preferência na venda do prédio urbano sito na Rua do Outeiro, n.º 3, fração C, sob o artigo 

urbano n.º 3168, União de Freguesias do Sabugal e Aldeia de Santo António, conforme requerido por Rui Manuel Cabral.  

 
o Deferir o pedido de emissão de certidão de compropriedade do prédio rústico inscrito sito em Tapada da Tenda, 

freguesia de Sortelha, inscrito na matriz predial rústica com o artigo n.º 657, conforme requerido por Sandra Quelhas, na 

qualidade de mandatário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Deferir o pedido de emissão de certidão de compropriedade do prédio rústico inscrito sito em Trigueira, freguesia de 

Rendo, inscrito na matriz predial rústica com o artigo n.º 2913, conforme requerido por Sandra Quelhas. ------------------------- 
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o Deferir o pedido de emissão de certidão de compropriedade do prédio rústico inscrito sito na Tapada do Pinheiro, 

freguesia de Aldeia Velha, inscrito na matriz predial rústica com o artigo n.º 3173, conforme requerido por Sandra Quelhas, 

na qualidade de mandatário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara no dia 20-10-2022, sobre o pedido de autorização 

para realização de Passeio de Clássicos – Rota pelos Castelos do Sabugal – Belmonte e Quinta dos Termos, onde consta 

que concorda com o proposto, defere o pedido de autorização municipal e remete à Reunião de Câmara para ratificação. -- 

 
o Aprovar a inclusão das taxas propostas à Tabela de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município do Sabugal e 

remeter à Assembleia Municipal para análise e aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Emitir parecer favorável às escalas de turnos das farmácias do concelho do Sabugal para o ano civil de 2023 enviada 

pela Administração Regional de Saúde do Centro, IP. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar o relatório de medição e verificação do contrato piloto de gestão de eficiência energética ao abrigo do disposto 

no Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28 de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 25-10-2022, referente à nomeação da equipa de 

fiscalização da obra ‘‘Circular Interna de Mobilidade Suave e Inclusiva do Sabugal – Fase 1, onde nomeia a seguinte 

equipa de fiscalização: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Gestor do contrato – Márcio Marques; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Direção de fiscalização da obra – Márcio Marques; ------------------------------------------------------------------------------ 

- Coadjuvantes da fiscalização – Paulo Vaz (Infraestruturas elétricas/telecomunicações); Celso Firmino 

(Espaços exteriores/ mobiliário urbano/ equipamentos). -------------------------------------------------------------------------- 

 
o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 17-10-2022, sobre o plano de trabalhos e 

cronograma financeiro da obra ‘Circular Interna de Mobilidade Suave e Inclusiva do Sabugal – Fase 1’, onde consta que 

aprova o Plano de trabalhos, plano de pagamentos e cronograma financeiro da empreitada, ajustados à datada da 

consignação (17-10-2022), nos termos dos artigos 361.º e 361-A do CCP e remete à Reunião de Câmara para ratificar 

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

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 17-10-2022, sobre a proposta de aprovação do 

Plano de Segurança e Saúde em fase de obra/plano de sinalização temporária da obra ‘Circular Interna de Mobilidade 

Suave e Inclusiva do Sabugal – Fase 1’, onde consta que aprova PSS e plano de sinalização temporária nos termos da 

informação e remete à Reunião de Câmara para ratificar despacho. -------------------------------------------------------------------------- 
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o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, no dia 20-10-2022, sobre inclusão de beneficiários 

no Protocolo com a Associação Álvaro Carvalho onde consta que defere pedido nos termos da informação e parecer e 

remete à Reunião de Câmara para ratificar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Aprovar a adenda ao protocolo celebrado entre o Município do Sabugal e Santa Casa da Misericórdia do Sabugal no 

âmbito do serviço de almoço no Jardim de Infância de Sabugal apresentada. -------------------------------------------------------------- 

 
o Autorizar a emissão de cartões sociais, assim como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao mesmo, para os 

requerentes com processo deferido, 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. ---------------------------------------------- 

 
o Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao mesmo para 

os requerentes, nos termos do disposto no n.º 3.2 do artigo 17º do Regulamento de Apoios Sociais do Município do 

Sabugal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar o protocolo de colaboração com o Agrupamento de Escolas do Sabugal e nomear como gestor do protocolo, a 

trabalhadora Matilde Cardoso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar as alterações à Tabela de Tarifas e Preços do Município de Sabugal, com a introdução de preços no âmbito 

do evento Naturcôa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 19-10-2022, referente ao pedido de adiantamento 

da 4.ª tranche, requerido pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Soito: onde consta que atendendo à 

exposição da AHBVS, autoriza adiantamento da 4.ª tranche e remete à Reunião de Câmara para ratificar despacho. --------- 

 
o Atribuir um apoio no valor de 1.000,00€, para fazer face a despesas com a realização do evento cultural ‘Tradicional 

Magusto entre Fóios e Eljas 2022, conforme requerido pela Junta de Freguesia de Fóios. --------------------------------------------- 

 

 

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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