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EDITAL Nº 113 /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 07 de dezembro de 2022, 

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

 

o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara no dia 06-12-2022, referente ao 

reconhecimento do interesse publico municipal da iniciativa que a requerente, Eólica Campanário, S.A., pretende 

levar a efeito e que visa a instalação de um aerogerador eólico e caminho de acesso no sub-parque de São 

Cornélio (Parque Eólico da Raia), onde consta  que aprova a proposta de Interesse Público Municipal requerida e 

submete à reunião de câmara para ratificação. E remeter o presente assunto à Assembleia Municipal para 

aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Aprovar a ata da Reunião de Câmara ordinária realizada no dia 23-11-2022. ------------------------------------------ 

 
o Anular o procedimento concursal para preenchimento de 1 posto de trabalho de assistente operacional – 

Canalizador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
o Declarar prescritas as dívidas dos consumidores de água que perfaçam o prazo mínimo de 8 anos, com as 

condicionantes aprovadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Tomar conhecimento da informação a apresentar a Reconciliação Bancária referente ao período 

compreendido entre 01-10-2022 a 31-10-2022. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 23-11-2022 a 07-12-2022. ----------------------------------------- 
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o Deferir o pedido de reequilíbrio financeiro do contrato de Prestação de Serviços de Recolha e Transporte de 

Resíduos Urbanos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Autorizar o pagamento no valor de 119,56 € (cento e dezanove euros e cinquenta e seis cêntimos) com IVA 

incluído à taxa legal em vigor, referente à ampliação de rede IP, na Rua 5 de outubro, na localidade de Santo 

Estevão, conforme requerido pela União de Freguesias de Santo Estevão e Moita. --------------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio financeiro no valor de 1.000,00 € (mil euros), para organização de Torneio de Futebol 5 da 

diáspora Sabugalense em Lisboa, requerido pela Casa do Concelho do Sabugal. ----------------------------------------- 

 
o Deferir o pedido de utilização do pavilhão de desporto do Agrupamento de Escolas do Sabugal, requerido 

pela Comissão de finalistas 2022/2023. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio financeiro no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) para repovoamento da 

perdiz vermelha, aquisição de jaulas/bebedouros e materiais de delimitação, requerido pela Associação de Caça 

e Pesca de Alfaiates. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Deferir o pedido de transporte solicitado pela Sociedade Filarmónica Bendadense. ---------------------------------- 

 
o Autorizar a celebração da segunda 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 Sabugal. ---------------- 

 

o Autorizar a atribuição de 91 (noventa e um) cabazes de Natal a famílias em comprovada situação de 

carência económica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Autorizar a atribuição de cartões do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. ----------------------------- 

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

 
o Autorizar a celebração de contrato de parceria entre os Municípios do Sabugal, Fundão, Covilhã, Belmonte, 

Penamacor e Almeida para execução de estudo prospetivo sobre o ‘Potencial hídrico do sistema Sabugal, 

Meimoa, Serra da Estrela e Ribeira Baságueda nomeadamente tendo em vista os usos múltiplos da água e sua 

compatibilização com o regadio’ e nomear como gestor do contrato o Técnico Superior Hugo Jóia. ------------------- 
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GRL_ASSINATURA_2 Assinatura 
 
 

 

 

 

o Autorizar a celebração de Protocolo de Cooperação entre o Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra e a Câmara Municipal do Sabugal, para implementar o Projeto Phoenix, e nomear como gestor do 

protocolo o Técnico Superior Hugo Jóia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

o Autorizar a celebração de adenda ao contrato Interadministrativo de delegação de competências entre a 

Câmara Municipal do Sabugal e a Junta de Freguesia de Soito e submeter o assunto à Assembleia Municipal.  

 

o Atribuir um apoio no valor de 8.000,00€ com base no Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às 

Freguesias, para fazer face a despesas com trabalhos de reparação do cemitério de Peroficós, conforme 

requerido pela União de Freguesias de Seixo do Côa e Vale Longo. ----------------------------------------------------------- 

 
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 trabalhos de requalificação no edifício “Espaço Comunica” e no 

edifício da Junta de Freguesia, conforme requerido pela Junta de Freguesia de Cerdeira. -------------------------------- 

 
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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