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EDITAL Nº 114 /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 21 de dezembro de 2022, 

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

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 19-12-2022, sobre a proposta de Plano de 

Cogestão da Reserva Natural da Serra da Malcata 2022-2024, onde aprova proposta do Plano de Cogestão da RNSM e 

remete à R. Câmara para ratificar despacho. E remeter o presente assunto à Assembleia Municipal para aprovação. --------- 

 

o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara no dia 20-12-2022, sobre o projeto de loteamento 

urbano com obras de urbanização da Zona de Localização Empresarial do Sabugal, onde consta que aprova o anteprojeto 

e remete à Reunião de Câmara para ratificação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a ata da Reunião de Câmara extraordinária realizada no dia 30-11-2022 e a ata da Reunião de Câmara 

ordinária realizada no dia 07-12-2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Autorizar o preenchimento de um posto de trabalho de Assistente Operacional – Área de Cantoneiro de Limpeza 

através da reserva de recrutamento constituída em resultado de procedimento concursal realizado. ------------------------------- 

 
o Aprovar a calendarização das reuniões de câmara para o ano de 2023 e autorizar a divulgação da calendarização em 

edital e na página da internet do município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 07-12-2022 a 21-12-2022. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara sobre a autorização para realização de evento 

‘Outono na Serra da Malcata’ a realizar nos dias 09 e 10 de dezembro de 2022, requerido pela Sociedade Endedless Ways, 

Lda., Agência de Viagens especializada em Turismo Aventura. --------------------------------------------------------------------------------- 
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o Não exercer o direito de preferência na venda do prédio urbano sito na Avenida das Tílias, sob o artigo matricial urbano 

n.º 1947, União de Freguesias de Sabugal e Aldeia de St.º António, conforme requerido por Habisabugal – Sociedade e 

Mediação Imobiliária, Lda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Aprovar e divulgar a Taxa de Atualização Tarifária (TAT) para os transportes públicos de passageiros para o ano de 

2023. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Anular o procedimento 101/2022-B do Fornecimento de energia elétrica para as instalações alimentadas em Média 

Tensão (MT) e Baixa Tensão Especial (BTE) da Câmara Municipal do Sabugal. ---------------------------------------------------------- 

 
o Autorizar o pagamento no valor de 398,52 € (trezentos e noventa e oito euros e cinquenta e dois cêntimos) com IVA 

incluído à taxa legal em vigor, sobre a ampliação de rede IP, na Praça de Touros, 15 PT, na freguesia do Soito. ----------------- 

 
o Aprovar o pagamento de transporte requerido pelo Grupo Etnográfico do Sabugal, no valor de 225,00 €. ------------------- 

 
o Aprovar a proposta de colaboração para projeto Revista de Natal Jornal do Fundão, com um custo associado de 

3.000,00€+IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Ratificar o despacho exarado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, no dia 14-12-2022, sobre a aquisição de 

documentos e/ou outros produtos farmacêuticos, no qual consta que defere o pedido nos termos da informação e parecer, 

e remete à Reunião de Câmara para ratificação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a oferta da refeição aos alunos da EB 1.º Ciclo do Sabugal. ------------------------------------------------------------------- 

 
o Atribuir um apoio pontual em emergência no valor de 540,00€, requerido por munícipe residente na cidade do Sabugal.  

 
o Atribuir os apoios deferidos aos alunos do Ensino Superior no valor total de 4.950,00€. ----------------------------------------- 

 
o Autorizar a atribuição de um cabaz de Natal a família 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 Aprovar pedido de apoio no valor de 500,00€ para aquisição de material publicitário exterior de suporte à atividade, 

requerido por PRV – Peças de Reposição de Veículos Lda.. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a 1.ª alteração ao Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais de Interesse Municipal (RAIEIM), e 

remeter o assunto à Assembleia Municipal para aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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o Atribuir um apoio no valor de 10.000,00€, para fazer face a despesas com trabalhos de eletrificação do pavilhão 

multiusos, requerido pela Junta de Freguesia de Quadrazais. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Atribuir um apoio financeiro no valor de 1.500,00 €, para fazer face a despesas com a realização do evento 

denominado ‘Festa e Feira Anual de Santa Catarina’, requerido pela Junta de Freguesia da Rebolosa. --------------------------- 

 
o Atribuir um apoio financeiro extraordinário no valor de 20.000,00 €, requerido pelos Serviços Sociais do Pessoal da 

Câmara Municipal do Sabugal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Tomar conhecimento do requerimento apresentado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Soito 

sobre a respetiva situação financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Tomar conhecimento da nota explicativa do Mapa de Pessoal para 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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