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EDITAL Nº 97 /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 10 de outubro de 2022, 

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

 

o Aprovar a Ata da Reunião de Câmara ordinária realizada no dia 26-09-2022. -------------------------------------------------------- 

 

o Tomar conhecimento do Termo de Contagem da responsabilidade do Tesoureiro referente ao dia 30-09-2022. ---------- 

 

o Aprovar o relatório final, a decisão de não adjudicação e a revogação da decisão de contratar tomada em reunião de 

03-08-2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 26-09-2022 a 10-10-2022. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Não exercer o direito de preferência na venda do prédio urbano sito na Rua Teófilo Braga, sob o artigo urbano n.º 

1771, União de Freguesias de Sabugal e Aldeia de St.º António, conforme requerido por José Augusto Nabais Caramona. - 

 
o Não exercer o direito de preferência na venda do prédio urbano sito na Rua 5 de Outubro, sob o artigo urbano n.º 391, 

União de Freguesias de Sabugal e Aldeia de St.º António, conforme requerido por Carlos Carriço. -------------------------------- 

 
o Autorizar a abertura do procedimento referente ao fornecimento de energia elétrica para as instalações alimentadas 

em Média Tensão (MT) e Baixa Tensão Especial (BTE) da Câmara Municipal do Sabugal, aprovar a minuta do anúncio, 

programa de concurso e caderno de encargos, designar como elementos do júri os membros efetivos: Paulo Vaz, que 

Preside, Justina Baltazar e Manuela Robalo; membros suplentes: Célia Mesquita e Anabela Pinheiro. Designar como 

gestor do contrato o trabalhador Paulo Vaz, aprovar a repartição de encargos e remeter à Assembleia Municipal para 

ratificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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o Aprovar o orçamento no valor de 398,52 €, referente a ampliação de rede de iluminação pública em Águas Belas. ------- 

 

o Autorizar o pagamento da nova ligação IP, no valor de 384,99€, no Largo do Calvário,156 PT, na freguesia de 

Pousafoles do Bispo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a proposta referente ao fornecimento de gás natural no Balneário Termal do Cró, cujo valor não deverá 

exceder 544.275,35€ + IVA, por ajuste direto de critérios materiais à empresa Dourogas Natural – Medição e Exploração de 

Sistemas de Gas, S.A., o caderno de encargos e respetivo convite; nomear como gestor do contrato o trabalhador Paulo 

Vaz; e aprovar a repartição de encargos e remeter à Assembleia Municipal para ratificação. ----------------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio social no valor de 800,00€, requerido por munícipe residente na freguesia de Sortelha. ------------------- 

 
o Atribuir um apoio social no valor de 329,25€, requerido por munícipe residente na freguesia do Espinhal. ------------------ 

 
o Aprovar a proposta de protocolo de colaboração com a Associação Cultural da Beira Interior ‘Plante 1 Músico’, bem 

como a respetiva repartição de encargos (2022 – 3.200,00€; 2023 – 8.000,00€; 2024 - 8.000,00€; 2025 - 4.800,00€), e 

nomear como gestor do contrato o trabalhador Filipe Fernandes. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
o Deferir/indeferir os pedidos de atribuição de cartões do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. ----------------- 

 
o Aprovar a renovação de cartões do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. -------------------------------------------- 

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

os requerentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 
o Aprovar a minuta do auto de transferência apresentada de competências para as Freguesias, e remeter o assunto à 

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

 
o Atribuir um apoio no valor de 4.955,00€, para fazer face a despesas com a realização de trabalhos de reparação de 

um açude, conforme requerido pela Junta de Freguesia de Rebolosa. ----------------------------------------------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio no valor de 10.000,00€, para fazer face a despesas com a realização com a realização da Feira dos 

Santos a realizar em Aldeia Velha, conforme requerido pela Junta de Freguesia de Aldeia Velha. ----------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio no valor de 12.000,00€, para fazer face a despesas com a aquisição de um trator e alfaias agrícolas, 

conforme requerido pela União de Freguesias de Lageosa e Forcalhos. --------------------------------------------------------------------- 
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o Atribuir um apoio no valor de 22.000,00€, para fazer face a despesas com a reabilitação de uma parte da sede da 

Junta de Freguesia para funcionamento de um posto médico, conforme requerido pela Junta de Freguesia de Vale de 

Espinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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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