
 

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autografa. 

 
Este documento quando impresso é validado pelo Selo Branco/Carimbo do Município do Sabugal  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

EDITAL Nº 10 /2023 

---- 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 18 de janeiro de 2023, 

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

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 16-01-2023, que determina que o dia 16 de janeiro 

seja de luto municipal, com a bandeira do Município a meia haste, pelo falecimento de Maria Liseta Martins Silva Terras 

Clamote. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Aprovar a ata da Reunião de Câmara ordinária realizada no dia 04-01-2023. --------------------------------------------------------- 

 
o Autorizar o fundo de maneio nos termos do disposto na Secção VI do Capítulo V da Norma de Controlo Interno à 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, para pagamento de despesas urgentes e inadiáveis, no valor de 2.550,00 

€, ficando sob a responsabilidade da Técnica Superior - Isabel Gonçalves. ----------------------------------------------------------------- 

 
o Autorizar o preenchimento de dois postos de trabalho através da reserva de recrutamento constituída em resultado de 

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

 
o Autorizar o preenchimento de dois postos de trabalho através da reserva de recrutamento constituída em resultado de 

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

 
o Tomar conhecimento da Reconciliação Bancária referente ao período de 01-12-2022 a 29-12-2022. ------------------------- 

 
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 04-01-2023 a 18-01-2023. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
o Aprovar a celebração do protocolo de colaboração entre a direção Regional de Cultura do Centro, a Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra e a Câmara Municipal do Sabugal, com as despesas associadas e autorizar a 

deslocação a Coimbra para levar a peça, e nomear como gestor do protocolo, o trabalhador Marcos Osório. ------------------- 
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o Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 11-11-2022, referente ao plano de trabalhos 

ajustado à prorrogação (substituição de elementos) da empreitada ‘Conservação e Reabilitação do Castelo de Alfaiates’, 

onde consta que aprova plano de trabalhos atualizado e remete à Reunião de Câmara para ratificação de despacho. ------- 

 

o Aprovar a revisão de preços (provisória) da empreitada ‘Recuperação das Margens do Côa entre Pontes – 2.ª Fase’. – 

 
o Autorizar o Fundo de Maneio nos termos do disposto na Seção VI do capítulo V da norma de Controlo Interno à 

Divisão de Obras e Serviços Municipais, no valor de 1.000,00€, para pagamento de despesas urgentes e inadiáveis, 

ficando sob a responsabilidade do Chefe da Divisão – Eng.º Afonso Pina Tavares. ------------------------------------------------------ 

 
o Autorizar o fundo de Maneio nos termos do disposto na Secção VI do Capítulo V da Norma de Controlo Interno à 

Divisão de Desenvolvimento Social e Qualidade de Vida, no valor de 550,00 €, para pagamento de despesas urgentes e 

inadiáveis, ficando sob a responsabilidade da Técnica Superior – Matilde Cardoso. ----------------------------------------------------- 

 
o Autorizar o Fundo de Maneio nos termos do disposto na Secção VI do Capítulo V da Norma de Controlo Interno à 

Divisão de Desenvolvimento Social e Qualidade de Vida, no valor de 208,00 €, para pagamento de despesas urgentes e 

inadiáveis, ficando sob a responsabilidade da Técnica Superior – Ester Saldanha (Representante do Município e secretária 

na CPCJ do Sabugal). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar a terceira 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, com uma despesa prevista no valor de 

578,38€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Aprovar pedido de apoio no valor de 3.897,00€, financeiro para aquisição de equipamento de suporte de atividade, 

requerido por Patrícia Gomes, de acordo com o parecer emitido pela Sabugal Investe. ------------------------------------------------- 

 
o Aprovar pedido de apoio no valor de 4.200,00€, para remodelação e melhoramentos do estabelecimento da primeira 

casa de hóspedes de Sortelha, requerido por Sociedade Raízes Apelativas, Lda., de acordo com parecer emitido pela 

Sabugal Investe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
o Autorizar o Fundo de Maneio nos termos do disposto na Secção VI do Capítulo V da Norma de Controlo Interno à 

Presidência da Câmara do Sabugal, no valor de 2.400,00 €, para pagamento de despesas urgentes e inadiáveis, ficando 

sob a responsabilidade do Secretário do Gabinete de Apoio à Presidência, Jorge Manuel Dias. ------------------------------------- 

 
o Autorizar o Fundo de Maneio nos termos do disposto na Seção VI do capítulo V da norma de Controlo Interno ao 

Gabinete Municipal de Proteção Civil, no valor de 500,00€, para pagamento de despesas urgentes e inadiáveis, ficando sob 

a responsabilidade do Técnico Superior – Alberto Barata. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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o Tomar conhecimento e autorizar a extinção da Associação de Municípios do Vale do Côa, bem como remeter o 

assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

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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