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EDITAL Nº 101 /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 09 de novembro de 2022, 

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

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 07-11-2022, sobre o procedimento de aquisição de 

serviços de apoio e gestão do balneário Termal do Cró, onde consta que aprova alterações ao caderno de encargos, e 

remete à Reunião de Câmara para ratificar despacho, atendendo à urgência do procedimento para não pôr em causa o 

normal funcionamento do equipamento, atendendo que o atual procedimento de gestão do equipamento termina no final do 

ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Aprovar a ata da Reunião de Câmara ordinária realizada no dia 10-10-2022 e a ata da Reunião de Câmara ordinária 

realizada no dia 26-10-2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
o Autorizar o preenchimento de um posto de trabalho através da reserva de recrutamento constituída em resultado de 

procedimento concursal realizado, para assistente operacional, área de Vigilante. ------------------------------------------------------- 

 
o Não adjudicar o fornecimento de gás natural - Termas do Cró à Douro Gás, considerando que atualmente o gás 

propano terá vantagens muito superiores em relação ao gás natural no que ao preço diz respeito, estimando-se uma 

percentagem de 30% de redução na fatura da energia ao se optar pelo gás propano. Continuará a Douro Gás Natural a 

fornecer este serviço até à conclusão do novo concurso para aquisição do fornecimento de gás propano. Deverá ainda ser 

dado cumprimento ao disposto no n.º 4 do artigo 79,º do mesmo diploma legal. ----------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a substituição da quantia (9.422,91€) retida por seguro caução da obra Requalificação do Acesso Sul EN 233 

e EM 542 – Fase 1 e, por conseguinte, a sua restituição. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 26-10-2022 a 09-11-2022. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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o Deferir o pedido de emissão de certidão de compropriedade sobre as matrizes prediais rústicas n.º 4464, 4468, 2739, 

2679 e 2465, sito em Laranjal e Prado Peão, freguesia de Rendo, requerido por Maria Lúcia Antunes Carmina Portas. ------- 

 

o Deferir o pedido de emissão de certidão de compropriedade sobre a matriz predial rústica n.º 4992, sito em Lameira, 

freguesia de Quadrazais, requerido por Sandra Matos Quelhas, na qualidade de solicitadora. ---------------------------------------- 

 
o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 26-10-2022, referente ao Plano de Trabalhos, 

Plano de Pagamentos e Cronograma Financeiro (ajustado) da obra Reabilitação e Renovação de Edifício para Instalação 

de Smart Work Center do Sabugal – Centro Empresarial, no qual consta que aprova o PR, PP e CF; e remete à Reunião de 

Câmara para ratificar despacho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 26-10-2022, referente à proposta de aprovação do 

Plano de Segurança e Saúde em fase de obra da obra Reabilitação e renovação de edifício para instalação de Smart Work 

Center do Sabugal – Centro Empresarial, no qual consta que aprova PSS em fase de obra e remete à R. Câmara para 

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

 
o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara 02-11-2022, referente à equipa de fiscalização da obra 

Reabilitação e Renovação de Edifício para Instalação de Smart Work Center do Sabugal – Centro Empresarial, no qual 

consta que concorda e remete à Reunião de Câmara para ratificar despacho. ------------------------------------------------------------ 

 
o Aprovar a adenda ao protocolo celebrado entre o Município do Sabugal e a Liga dos Amigos de Aldeia de Santo 

António no âmbito do serviço de almoço no Jardim de Infância Aldeia de Santo António, no valor de 297,06€ (2022) e 

594,13€ (2023). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

âmbito do serviço de almoço no Jardim de Infância de Aldeia Velha, no valor de 144,59€ (2022) e 289,19€ (2023). ----------- 

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

âmbito do serviço de almoço no Jardim de Infância do Soito, no valor de 144,59€ (2022) e 289,19€ (2023). --------------------- 

 
o Atribuir a medalha de voto de louvor a funcionário do Município aposentado a José Lages Pernadas. ----------------------- 

 
o Atribuir um apoio no valor de 10.000,00€, com base no Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio às Freguesias, 

para fazer face a despesas com a reparação e conservação e pintura dos muros do cemitério, conforme requerido pela 

Junta de Freguesia de Soito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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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