ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19-05-2017
No dia 19 de maio de 2017, reuniu no edifício Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, em sessão extraordinária, convocada nos termos do artigo 28.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, com a presença dos membros indicados na respetiva ata de sessão. ----Termo de Abertura -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas dezassete horas, o Sr. Presidente da Assembleia deu por iniciados os trabalhos da sessão
extraordinária da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------Efetuada a chamada, verificou-se a ausência dos membros Jorge Manuel dos Santos Jacinto e
Francisco Manuel Martins Grácio. A justificação destas faltas foi aceite pelo Presidente da mesa. -----I. PERÍODO DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------------------1. 2.ª Revisão do Orçamento de 2017 e Grandes Opções do Plano ---------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que se trata duma alteração ao financiamento das
candidaturas propostas no âmbito da eficiência energética. O Governo alterou o financiamento na
área da eficiência energética para 85% a fundo perdido, trata-se de redistribuir o valor orçamentado
anteriormente por outras rubricas. ---------------------------------------------------------------------------------------Presente a 2.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, a mesma foi aprovada por
unanimidade, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas-Pedidos de emissão de certidão de
deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal no âmbito da alínea a)
do n.º 4 do artigo 5.º do D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro.---------------------------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do D.L. n.º
165/2014, de 5 de novembro, na redação conferida pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, para a qual
se remete, e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante da mesma, inerente
aos requerimentos que consubstanciam os pedidos de emissão de certidão de deliberação
fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na regularização de instalações no
âmbito das atividades pecuárias: ------------------------------------------------------------------------------------------I
2.1 Requerimento n.º 8844 - António Cristóvão Filipe com domicílio em Vale Canhestro - 6150-624
S. Pedro do Esteval------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.2 Requerimento n.º 8845 - Seminário dos Missionários do Preciosíssimo Sangue, com domicílio
na Rua Santa Margarida, 33-6150-425 Proença-a-Nova -------------------------------------------------------------

Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.3 Requerimento n.º 8846 - Diamantino Ribeiro Cristóvão com domicílio em Moitas 6150-345
Proença-a-Nova----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.4. Requerimento n.º 8847 - Alberto Dinis Laia Antunes, domicílio Alvito da Beira 6150-011 Alvito
da Beira --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.5 Requerimento n.º 8849 - Lucília Maria Ribeiro Mendonça Guerra Cardoso com domicílio em
Rua Cabeço das Vinhas 15 - Monte Baixo 6150-121 Montes da Senhora --------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.6 Requerimento n.º 8850 - Ramiro Lopes Dias Branco com domicílio na Av. Afonso Paiva 31, 3.º
Esq.º 6000-076 Castelo Branco --------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.7 Requerimento número 8851 - Maria da Piedade Páscoa Henriques Rosa com domicílio em Rua
João Fernandes Páscoa 6150-124 Montes da Senhora -------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.8 Requerimento n.º 8852 - Ricardo Manuel Mendonça Martins com domicílio em Chão de Galego
6150-117 Montes da Senhora ---------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a

votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.9 Requerimento n.º 8853 - Fernando Bandeiras Delgado com domicílio em Alvito da Beira Rua da
Eira 6150-011 Alvito da Beira ----------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.10 Requerimento n.º 8854 - Fátima Cardoso Ribeiro com domicílio em Rua Eira da Cabeça- 6150711 Atalaia do Ruivo-Sobreira Formosa --------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.11 Requerimento n.º 8855 - José Eduardo Rodrigues Alves-domicílio em Vale Clérigo-6150-215
Vale Clérigo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.12 Requerimento n.º 8859 - José Ribeiro-Cabeça de Casal da Herança de, domicilio - Estevês6150-211 Peral -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.13 Requerimento n.º 8860 - José Gonçalves - Cabeça de Casal da Herança de, com domicílio em
Estevês - 6150-211 Peral ----------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.14 Requerimento n.º 8861 - Alfredo Prazeres Martins com domicílio em Amoreira - 6150-313
Proença-a-Nova----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por maioria, aprovar a mesma, com a abstenção do membro Vitor Manuel

Lopes Bairrada, reconhecendo-se o interesse público municipal na regularização da instalação em
causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. ------------2.15 Requerimento n.º 8863 - Manuel Lourenço Bairrada com domicílio na Rua da Eira 6150-216
Vale da Mua 6150-216 Peral -----------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.16. Requerimento n.º 8864 - Júlia Ribeiro com domicílio na Junceira 6150-214 Peral ------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.17 Requerimento n.º 8865 - Margarida Jesus Ribeiro Gonçalves Marques com domicílio na
Catraia Cimeira 6150-116 Catraia Cimeira-Montes da Senhora --------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.18. Requerimento n.º 8866 - Higino Manuel Esteves Fernandes com domicilio em Póvoa 6150-729
Sobreira Formosa -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.19 Requerimento n.º 8867 - Deolinda Vicência Cardoso Ribeiro com domicílio em Vale Videiros
6150-217 Peral -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.20 Requerimento n.º 8868 - Ilda de Jesus Lopes Cardoso com domicílio em Pedra do Altar 6150213 Peral -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. ------------------------------------------------------------------------------------

2.21 Requerimento n.º 8869 - Maria Amélia Pereira Gonçalves Cardoso com domicílio em Estevês
6150-211 Peral -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.22 Requerimento n.º 8870 - Rui Miguel Cardoso Martins com domicílio em Vale Clérigo 6150-215
Peral ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.23 Requerimento n.º 8871 - Jorge Manuel Pereira Alves com domicílio em Vale Clérigo 6150-215
Peral ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.24 Requerimento n.º 8874 - Elias Alves António com domicílio em Espinho Pequeno 6150-332
Espinho Pequeno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.25 Requerimento n.º 8876 - Maria Otília Cardoso Dias com domicílio em Lameira D`Ordem 6150612 S. Pedro do Esteval ------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.26 Requerimento n.º 8878 - Nuno Miguel Lopes Alves com domicílio em Amoreira 6150-313
Proença-a-Nova----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.27 Requerimento n.º 8756 - António Marques Fernandes, com domicílio em Naves 6150-623, S.
Pedro do Esteval. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.28 Requerimento n.º 8757 - Vítor Manuel Dias Pires, com domicílio em Monte Fundeiro, 6150614 S. Pedro do Esteval ------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.29 Requerimento n.º 8759 - Maria da Luz Cardoso Martins Ferreira, com domicílio em Moita do
Grilo, 6150-345 Proença-a-Nova ------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.30 Requerimento n.º 8760 - Carlos Manuel Fernandes Cardoso, com domicílio em Vale das
Balsas, 6150-508 Proença-a-Nova ----------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.31 Requerimento n.º 8762 - Acácio Lopes Catarino, com domicílio em Casal d’Ordem, 6150-322
Proença-a-Nova----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.32 Requerimento n.º 8763 - António Farinha Mendes, com domicílio em Vale d´Água, 6150-506
Proença-a-Nova----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.33 Requerimento n.º 8764 - Luís Pires Pereira, com domicílio em Vale d´Água, 6150-506 Proençaa-Nova ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a

votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.34 Requerimento n.º 8766 - Manuel do Nascimento Rodrigues, com domicílio em Vale d´Água,
6150-506 Proença-a-Nova --------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.35 Requerimento n.º 8975 - Manuel Henrique Cardoso Farinha, com domicílio em Rua das
Benquerenças n.º 1 6100-687 Sertã --------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.36 Requerimento n.º 8767 -Tiago Joaquim Bernardo Eira, com domicílio na Rua do Colégio n.º24
6150-401 Proença-a-Nova --------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.37 Requerimento n.º 8768 - Fernando Marques Tavares com domicílio em Rua do Moinho de
Cima n.º 10 1.º Esq.º 6150-568 Proença-a-Nova ---------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.38 Requerimento n.º 8769 - Joaquim Manuel Cardoso Tavares com domicílio em Montinho 6150349 Proença-a-Nova ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.39 Requerimento n.º 8770 - Maria do Rosário Fernandes Pedro Martins com domicílio em Casais
Fundeiros 6150-321 Proença-a-Nova ------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público

municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.40 Requerimento n.º 8771 - Maria Guilhermina Ribeiro Cardoso Farinha com domicílio no Vergão
6150-515 Proença-a-Nova --------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.41 Requerimento n.º 8772 - João Paulo Esteves Marrocano com domicílio em Vergão 6150-515
Proença-a-Nova----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.42 Requerimento n.º 9069 - Maria Lídia Antunes Ribeiro Cabeça de Casal da Herança de, com
domicílio Av. da Serra n.º 30 6030-202 Vila Velha de Rodão -----------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização da instalação em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do
D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -----------------------------------------------------------------------------------II
De igual modo, a proposta do órgão executivo, para a qual se remete, e que se arquiva à presente
ata, passando a fazer parte integrante, faz referência aos requerimentos que consubstanciam os
pedidos de emissão de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse
público municipal na regularização de estabelecimentos no âmbito das atividades industriais: ----------2.43 Requerimento n.º 8993 - José Araújo Marques, residente em Bairro do Camacho, 6150-317
Proença-a-Nova----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização do estabelecimento em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º
do D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -------------------------------------------------------------------------------2.44 Requerimento n.º 8954 - Lusocoalho - Indústria e Comércio de Enzimas, Lda., sede Catraia
Cimeira - 6150-116 Montes da Senhora---------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização do estabelecimento em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º
do D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -------------------------------------------------------------------------------2.45 Requerimento n.º 8946 - Cooperativa Agrícola de Montes da Senhora - sede Montes da
Senhora - 6150-123 Montes da Senhora ---------------------------------------------------------------------------------

Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização do estabelecimento em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º
do D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -------------------------------------------------------------------------------2.46 Requerimento n.º 8922 - Francisco Gonçalves Cardoso, residente em Vale Videiros -6150-217
Peral ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização do estabelecimento em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º
do D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -------------------------------------------------------------------------------2.47 Requerimento n.º 8884 - Agrocorgas - Cooperativa Agrícola e Florestal, C.R.L, com sede em
Corgas - 6150-328 Proença-a-Nova ---------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização do estabelecimento em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º
do D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -------------------------------------------------------------------------------2.48 Requerimento n.º 8882 - CAOP - Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Peral CRL, com sede
em Fonte do Penedo - Peral ------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização do estabelecimento em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º
do D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -------------------------------------------------------------------------------2.49 Requerimento n.º 8916 - António Joaquim Martins Mexia, residente em Lameira d’Ordem
6150 -612 S. Pedro do Esteval ---------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por maioria com abstenção do membro Paulo Jorge Dias Cardoso, aprovar a
mesma, reconhecendo-se o interesse público municipal na regularização do estabelecimento em
causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro -------------2.50 Requerimento n.º 8915 - Abílio Dias Barata, residente em Póvoa - 6150-729 Sobreira Formosa Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por maioria com abstenção do membro Victor Manuel Marques Gonçalves,
aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público municipal na regularização do
estabelecimento em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do D.L. n.º 165/2014, de 5 de
novembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.51 Requerimento n.º 8914 - José dos Santos Nascimento Cardoso residente em estrada da
Figueira, n.º 98 6150-737 Sobreira Formosa ---------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a

votação, foi deliberado por maioria com abstenção do membro Carlos Manuel Ribeiro Gonçalves,
aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público municipal na regularização do
estabelecimento em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do D.L. n.º 165/2014, de 5 de
novembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.52 Requerimento n.º 8885 - Jorge Manuel Silva da Mata residente em Malhadal n.º 39 6150-342
Proença-a-Nova----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização do estabelecimento em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º
do D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -------------------------------------------------------------------------------2.53 Requerimento n.º 8843 - Manuel Henriques residente em Rua do Lamaçadouro n.º 25 6150125 Montes da Senhora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a descrição e os fundamentos vertidos na proposta apresentada pelo órgão executivo, para a
qual se remete e que se arquiva à presente ata, passando a fazer parte integrante, e colocada a
votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a mesma, reconhecendo-se o interesse público
municipal na regularização do estabelecimento em causa, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º
do D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro. -------------------------------------------------------------------------------2.54 Requerimento n.º 24729 - José Bernardo Marques de Almeida -------------------------------------------De acordo com a proposta do órgão executivo: -----------------------------------------------------------------------Presente o requerimento n.º 24729-José Bernardo Marques de Almeida, o qual dá indicação do
pedido de renovação da licença do seu estabelecimento tendo-lhe sido solicitada pela CCDRC, uma
de duas coisas:
• Se as mesmas estão em área abrangida no PDM, ou --------------------------------------------------------------• Se a Câmara Municipal, nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do decreto-lei 165/2014 emite declaração
uma vez que a industria já funciona há mais de dois anos”---------------------------------------------------------Colocada a votação esta proposta, para a qual se remete, foi aprovada por unanimidade. ---------------No final da Sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada por unanimidade. ------------------

