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EDITAL Nº 96 /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 setembro de 2022, 

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

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 26-09-2022, sobre o recomeço dos trabalhos da 

obra Reabilitação e Conservação do Castelo de Alfaiates onde consta aprova o recomeço dos trabalhos da empreitada, 

com início no dia 03-10-2022; concede uma prorrogação do prazo contratual por mais 270 dias e remete à R.Câmara para 

ratificar despacho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, no dia 26-09-2022, sobre o pedido de isenção de 

taxas requerido pelo Centro Desportivo e Cultural da Freguesia de Aldeia de Santo António, onde defere pedido nos termos 

da informação e parecer e remete à Reunião de Câmara para ratificação. ------------------------------------------------------------------ 

 

o Aprovar a Ata da Reunião de Câmara ordinária realizada no dia 14-09-2022. -------------------------------------------------------- 

 

o Tomar conhecimento da Reconciliação Bancária referente ao mês de agosto de 2022. ------------------------------------------ 

 

o Tomar conhecimento da situação económica-financeira a 30 de junho de 2022, e submeter o assunto à Assembleia 

Municipal para conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Sobre a “Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis – prédios urbanos” a que refere a alínea c) do n.º 1 do art.º 112.º do 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), para o ano 2023 a Câmara deliberou: --------------------------------------------- 

- Manter as taxas no valor mínimo: Prédios Urbanos – 0,3 %; ----------------------------------------------------------------------- 

- Aprovar a redução da taxa, prevista no artigo 112-A. º do diploma acima mencionado (aditado pela Lei n.º 7-

A/2016, de 30 de março), da seguinte forma: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Número de dependentes a cargo Dedução fixa em € 

1 20 

2 40 

3 70 

 

- Aprovar a majoração de 30 % para prédios urbanos degradados, conforme previsto no n.º 8 do artigo 112.º do 

mesmo diploma; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aprovar a majoração do dobro da taxa aplicável aos prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em 

situação de abandono, não podendo de a aplicação desta majoração resultar uma coleta inferior a vinte euros por 

cada prédio abrangido, ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 112.º do mesmo diploma. --------------------------------- 

- E submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 20-09-2022, a apresentar informação final da 

empreitada Requalificação da Praça da República e Largo de São Tiago onde aprova as propostas enumeradas no ponto 3 

da informação, bem como a nomeação do diretor de fiscalização – Pedro Pires e do coordenador de segurança – Maria 

João Mendonça. E remete à R. 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 14-09-2022 a 26-09-2022. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a repartição de encargos da empreitada Circular Interna de Mobilidade Suave e Inclusiva do Sabugal – Fase 1 

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

 
o Aprovar a repartição de encargos da empreitada Recuperação das Margens do Côa Entre Pontes – 2.ª Fase e remeter 

à Assembleia Municipal para aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a repartição de encargos da obra Reabilitação e Renovação de edifício e espaço exterior para a instalação do 

Smart Work Center do Sabugal – Centro Empresarial e remeter à Assembleia Municipal para aprovação. ------------------------ 

 
o Autorizar a celebração do Contrato programa de Desenvolvimento Desportivo com o Sporting Clube do Sabugal 

(90.250,00€) e com a Associação Cultural e Desportiva do Soito (20.000,00€). E nomear como gestor dos contratos, nos 

termos do n.º 1 do artigo 290.º - A do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto (Código dos Contratos Públicos), o 

trabalhador Matilde Cardoso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio no valor de 2.000,00€, referente ao pedido de apoio para participação em provas de BTT do atleta 

Ricardo Teixeira – Clube Terras do Côa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

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  

 

 
 
 
 
 

o Atribuir um apoio no valor de 3.500,00€, à realização de atividade a realizar em 7, 8 e 9 de outubro, requerido por 

Grupo Motard Motores Endiabrados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Atribuir um apoio social no valor de 600,00€, requerido por munícipe residente na cidade do Sabugal. ---------------------- 

 
o Atribuir um apoio social no valor de 600,00€, requerido por munícipe residente na cidade do Sabugal. ---------------------- 

 
o Atribuir um apoio no valor de 480,00€, requerido por munícipe residente na cidade do Sabugal. ------------------------------ 

 
o Atribuir um apoio no valor de 3.500,00€, sobre proposta de associação na Convenção DIT Portugal enquanto 

patrocinador de Ouro, requerido por DIT Portugal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Aprovar a atribuição das seguintes Distinções Honoríficas: -------------------------------------------------------------------------------- 

o Medalha de Bons Serviços e Dedicação ao Município do Sabugal: ----------------------------------------------------------- 

o 15 Anos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Alberto José Lavrador Barata; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

o Isabel Gonçalves; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Sónia Morais Gonçalves; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

o Leonel augusto Clara; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Paulo Jorge Lages Pernadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

o 25 Anos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Alexandre Manuel Cardoso dos Passos; ---------------------------------------------------------------------------------- 

o Joaquim Luís Dias Bogas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Silvia Aparício Almeida Nobre; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Silvina Maria Fernandes Antunes; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

o Miguel Joaquim Antunes Martins. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

o 35 Anos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Liseta Nabais Martins Sanches; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

o José Fernando Alexandrino Amaral; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

o José Ramos Segura; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

o António Marques Pascoal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o José Lages Pernadas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Romeu Sanches Moreira; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

o Jorge Manuel Dias Gonçalves. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Voto de Louvor aos funcionários do Município do Sabugal já aposentados: ------------------------------------------------ 

o José Eduardo Nunes Luís; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o José Fernando Alexandrino Amaral. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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o Aprovar a proposta de atribuição de medalha de Mérito Cívico do Município do Sabugal: ----------------------------------------- 

- João Grancho do Inácio (Aldeia do Bispo); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Jorge Manuel Dias (Bendada); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- António José Gonçalves marques (Casteleiro); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Silvina Martins Vaz da Silva (Quadrazais); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Fernanda Manuela Matos Esteves (Sortelha). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E remeter o assunto à Assembleia Municipal para aprovação. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aprovar a proposta de atribuição de medalha de Mérito Cívico do Município do Sabugal a Rui Manuel Fernandes 

Chamusco e remeter o assunto à Assembleia Municipal para aprovação. ------------------------------------------------------------------ 

 

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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