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EDITAL Nº 111 /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 23 de novembro de 2022, 

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

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 21-11-2022, sobre o fornecimento de energia 

elétrica para as instalações alimentadas em Média Tensão (MT) e Baixa Tensão Média (BTM) da Câmara Municipal do 

Sabugal, onde autoriza a delegação de competências, aprova os documentos propostos e remete à R. Câmara para 

ratificar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscrever a despesa no orçamento de 2023 e remeter a delegação de competências na Enerarea à Assembleia Municipal 

para aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara sobre trabalhos de reforço e consolidação da empreitada 

Conservação e Reabilitação do Castelo de Alfaiates, onde consta aprova Plano de Trabalhos/ Plano e Pagamentos/ 

Cronograma financeiro (ajustados à data de consignação) e remete à R. Câmara para ratificar despacho. ------------------------ 

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 22-11-2022 sobre a proposta de aprovação do 

Plano de Segurança e Saúde em fase de obra da empreitada Conservação e Reabilitação do Castelo de Alfaiates, onde 

consta que aprova PSS nos termos da informação e remete à R. Câmara para ratificar despacho. --------------------------------- 

 
o Aprovar a ata da Reunião de Câmara ordinária realizada no dia 09-11-2022. -------------------------------------------------------- 

 
o Anular o procedimento concursal para preenchimento de 1 posto de trabalho de técnico superior – Área de Relações 

Internacionais em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a proposta tarifária de água e saneamento para o ano 2023. ------------------------------------------------------------------ 

 
o Incluir os preços/tarifas de utilização das pontes básculas em Aldeia Velha e Sabugal na tabela de preços/tarifas do 

Município do Sabugal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 10-11-2022, sobre a informação final e minuta do 

contrato do fornecimento contínuo de gás propano a granel para os edifícios municipais: complexos das piscinas municipais 

e pavilhão gimnodesportivo, Jardim de Infância do Sabugal, Biblioteca Municipal e Paços do Concelho, onde consta que 

aprova relatório final, minuta do contrato e remete à Reunião de Câmara para ratificar despacho. ---------------------------------- 

 

o Aprovar a proposta de parceria entre a Câmara Municipal do Sabugal/Termas do Cró e a Odisseias e nomear como 

gestor do protocolo a trabalhadora Ana Santiago. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a proposta de protocolo entre a Câmara Municipal do Sabugal/Termas do Cró e Montepio Geral Associação 

Mutualista e nomear como gestor do protocolo a trabalhadora Ana Santiago. ------------------------------------------------------------- 

 

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 09-11-2022 a 23-11-2022. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, no dia 11-11-2022, sobre autorização para 

realização de evento Passeio Todo-o-Terreno e Circuito de Obstáculos, requerido pela Associação Cultural e Desportiva do 

Soito, onde consta que defere pedido nos termos da informação e parecer e remete à Reunião de Câmara para ratificação.  

 
o Não exercer o direito de preferência na venda do prédio urbano sito na Rua D. Dinis, sob o artigo matricial urbano n.º 

537, União de Freguesias de Sabugal e Aldeia de St.º António, conforme requerido por Pedro Miguel Soares Carreira. ------- 

 
o Não exercer o direito de preferência na venda do prédio urbano sito na Rua D. Dinis, sob o artigo matricial urbano n.º 

3005, União de Freguesias de Sabugal e Aldeia de St.º António, conforme requerido por Pedro Miguel Soares Carreira. ----- 

 
o Aprovar a constituição do regime de propriedade horizontal requerido por Albertina Santos Neves. --------------------------- 

 
o Receber definitivamente a obra Beneficiação e retificação à E.M. Malcata e à EN 233 e proceder à libertação total das 

garantias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
o Autorizar a liberação correspondente a 15% do total da caução da obra Adaptação/Ampliação da Escola Básica do 1.º 

Ciclo do Souto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
o Aprovar o pedido de utilização da piscina e isentar o pagamento das tarifas e preços, requerido pelo IPG. ----------------- 

 
o Aprovar o projeto de Regulamento de utilização e funcionamento das instalações dos Estádios Municipais do Sabugal 

e Soito, não tendo sido apresentados contributos, devendo ser submetido o projeto de regulamento apresentado à consulta 

pública por um período de 30 dias, nos termos do art.º 101.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro – Código do 

Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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o Deferir o pedido de cedência de Imóvel de Interesse Público (IIP) – Castelo de Vilar Maior, para evento particular. ------- 

 

o Tomar conhecimento do pedido de apoio para organização de Torneio de Futebol 5 da diáspora Sabugalense em 

Lisboa, requerido pela Casa do Concelho do Sabugal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Atribuir, no âmbito da aplicação da matriz de avaliação para apoios às IPSS [obras e equipamentos] análise de 

candidaturas, um apoio no valor de 4.000,00€ a Centro Social de Quadrazais; 4.000,00 € a Associação Social de Idosos do 

Divino St.º Cristo – Nave e 10.000,00 € a Associação de São Lázaro – Vila do Touro. -------------------------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio pontual em emergência no valor de 676,00€, requerido por munícipe residente na freguesia do Soito.  

 

o Atribuir um apoio pontual em emergência no valor de 760,00€ requerido por munícipe residente na cidade do Sabugal. 

 
o Atribuir um subsídio no valor de 1.500,00€, requerido pelo Centro de Alcoólicos Recuperados da Guarda e nomear 

como gestor do acordo de colaboração, 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), a Técnica Superior, Tânia Alves. ----------------------------------------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio pontual aos alunos do Ensino Superior no valor total de 14.350,00€. ------------------------------------------- 

 
o Aprovar a renovação de protocolo de cooperação com a Comissão Vitivinícola da Beira Interior no valor de 2.500,00€. 

 
o Ceder o espaço V do CNT Soito ao requerente, sob a forma de contrato de arrendamento, solicitado pela empresa 

Karlek, Lda., e nomear como gestor do contrato o trabalhador Hugo Jóia. ------------------------------------------------------------------ 

 
o Aprovar a proposta apresentada sobre a Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos para o ano de 2023. ------------ 

 
 

 

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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