Câmara Municipal

DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA
Reunião ordinária realizada no dia 18/01/2021
Na reunião do órgão executivo, realizada no dia 18/01/2021, foram aprovadas em minuta, nos
termos do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as deliberações que
resumidamente se transcrevem:

2.2 Proposta de afetação de encargos com os recursos humanos
Presente a proposta do Sr. Presidente, que incidiu na informação da Unidade de Recursos Humanos,
registada sob o n.º 1004 relativa à afetação de encargos com os recursos humanos do município,
durante o ano de 2021.
Colocada a votação foi deliberado por unanimidade aprovar os seguintes valores máximos a afetar a
encargos relativos aos trabalhadores:
I.

Com as remunerações base dos trabalhadores em funções públicas € 2.325.653,00 (dois
milhões trezentos e vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta e três euros, montante
assegurado pelo orçamento do município através das rúbricas económicas 01010401,
01010601 e 01010902.

II.

Com os recrutamentos necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e não
ocupados no mapa de pessoal € 179.149,00 (cento e setenta e nove mil cento e quarenta e
nove euros) montante assegurado pelo orçamento do município através da rúbrica
económica 01010404;

III.

Com as alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório € 15.000,00 (quinze mil
euros), montante assegurado pelo orçamento do município através da rúbrica económica
01010402;

IV.

Não afetar quaisquer verbas para alteração de posicionamento remuneratório por opção
gestionária, bem como prémios de desempenho.

2.3 Proposta de aprovação do mapa de fluxos de caixa
Para aprovação, foi presente à reunião a informação da Divisão Financeira e Administrativa, a qual
anexa o mapa de fluxos de caixa/2020 e o resumo diário da tesouraria de 30/12/2020.
Colocado a votação o Mapa dos Fluxos de Caixa de 2020 foi aprovado por unanimidade.

2.4 Proposta de atribuição de fundos fixos de caixa
Presente a informação da Divisão Financeira e Administrativa relativa à necessidade de constituição
de fundos fixos de caixa que permitam agilizar os recebimentos efetuados nos postos de cobrança
quer do cinema quer da piscina municipal, respetivamente no valor de € 25,00 e € 50,00 aos
colaboradores Jorge Filomeno Peixoto Verganista Martins e Daniel Fernandes Martins.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, a constituição de dois fundos fixos de caixa, um no
valor de € 25,00 à responsabilidade do colaborador Jorge Filomeno Peixoto Verganista Martins para
o cinema, e outro no valor de € 50,00 à responsabilidade do colaborador Daniel Fernandes Martins
para a Piscina Municipal.
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2.5 Proposta de constituição de fundo de maneio
Conforme informação da Divisão Financeira e Administrativa e a fim de fazer face a pequenas
despesas urgentes e inadiáveis torna-se necessário a constituição de um fundo de maneio, pelo que
de acordo com o Regulamento Municipal de Fundo de Maneio, propõe-se o valor de três mil euros,
redistribuídos pelas dez dotações orçamentais constantes na informação.
Posto a votação foi aprovado por unanimidade a criação de um Fundo de Maneio no valor de três mil
euros e a sua atribuição à colaboradora Carmen Lúcia Cardoso Manso.

2.6 Proposta de constituição de fundo de maneio - Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova
Conforme informação da Divisão Financeira e Administrativa e a fim de fazer face a pequenas
despesas urgentes e inadiáveis, a ocorrer no Agrupamento de Escolas, torna-se necessário a
constituição de um fundo de maneio, pelo que de acordo com o Regulamento Municipal de Fundo de
Maneio, propõe-se o valor de trezentos euros, redistribuídos pelas duas dotações orçamentais
constantes na informação, propondo a atribuição do Fundo de Maneio à colaboradora Elvira Martins
Lourenço Farinha.
Posto a votação foi aprovado por unanimidade a criação de um Fundo de Maneio no valor de
trezentos euros e a sua atribuição à colaboradora Elvira Martins Lourenço Farinha.

2.7 Proposta de pedido de redução de renda do Lote n.º 14 - Parcela P.13 - Proentia
Presente um ofício da empresa Proentia, Lda. a solicitar a não atualização da renda relativa ao Lote
n.º 14 - parcela P13 do Parque Empresarial de Proença-a-Nova, justificando-a com o atraso no
desenvolvimento do projeto de investimento devido à situação pandémica mundial e ao esforço
desenvolvido em manter a atividade e todos os postos de trabalho, apesar da incerteza dos
mercados. Foi também presente a informação da Divisão Financeira e Administrativa, que enumera
as possibilidades de redução da renda, atento o Regulamento do Parque Empresarial de Proença-aNova.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, não atualizar a renda do Lote n.º 14 - parcela P13
mantendo-a em € 0,25/m2, durante um ano.

2.8 Proposta de pedido de redução de renda do contrato de arrendamento da fração A do prédio
urbano sito em Rua do Comércio - Sobreira Formosa
Presente um ofício remetido por Margarida Bandeiras Alves, no qual solicita a redução da renda
relativa à fração A do prédio urbano sito na Rua do Comércio em Sobreira Formosa e onde explora
um salão de cabeleireiro, que face a atual pandemia provocada pelo Covid 19, se encontra
encerrado, não lhe permitindo obter rendimentos que façam face às despesas. Foi também presente
a informação da Divisão Financeira e Administrativa, que informa o valor da renda paga e os valores
praticados em espaços similares, nomeadamente no Mercado Municipal.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, reduzir o valor da renda em 50%, enquanto, por
motivo da situação pandémica Covid 19, o estabelecimento tiver que se manter encerrado.
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2.9 Proposta de apoio monetário para a substituição de portas - Igreja da Herdade
Presente informação do serviço de Obras Particulares e Urbanismo relativa ao pedido formulado pela
paróquia de Alvito da Beira quanto à necessidade de substituição de portas exteriores na capela da
Herdade, por se encontrarem muito degradadas.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, atribuir o apoio monetário de mil seiscentos e
quarenta e sete euros e noventa e cinco cêntimos à Fábrica da Igreja Paroquial de Alvito da Beira,
após apresentação de evidências da substituição das portas, designando para gestor o colaborador
António Mateus Filipe.

2.10 Proposta de apoio no âmbito do Regulamento Municipal do Programa de Incentivos à
Reabilitação Urbana
Presente informação da Divisão de Obras, Planeamento Urbano, Ambiente e Cadastro, relativa a
candidatura a apoios municipais no âmbito do Regulamento do Programa de Incentivos à
Reabilitação Urbana do Município de Proença-a-Nova, apresentada por Jorge Alves Cardoso, para
substituição de vãos exteriores de prédio sito na Devesa, em Proença-a-Nova.
Por unanimidade, e em conformidade com o Regulamento do Programa de Incentivos à Reabilitação
Urbana do Município de Proença-a-Nova, foi deliberado atribuir o apoio de mil duzentos e setenta e
cinco euros a Jorge Alves Cardoso, após vistoria de avaliação final.

2.11 Proposta de apoio no âmbito do Regulamento Municipal do Programa de Incentivos à
Reabilitação Urbana
Presente informação da Divisão de Obras, Planeamento Urbano, Ambiente e Cadastro, relativa a
candidatura a apoios municipais no âmbito do Regulamento do Programa de Incentivos à
Reabilitação Urbana do Município de Proença-a-Nova, apresentada por Maria Helena Lourenço
Barata para reapreciação do processo em que lhe foi atribuído o apoio de €1.031,00 inerente ao
prédio sito na rua do Talho, em Proença-a-Nova.
Por unanimidade, em conformidade com o Regulamento do Programa de Incentivos à Reabilitação
Urbana do Município de Proença-a-Nova e após reanálise do processo, foi deliberado atribuir o apoio
de mil quatrocentos e oitenta e sete euros a Maria Helena Lourenço Barata, após vistoria de
avaliação final.

2.12 Proposta de pagamento da quota anual à Pinhal Maior – Associação de Desenvolvimento do
Pinhal Interior Sul
Presente ofício da Pinhal Maior relativo à comparticipação financeira a pagar pelo Município, no ano
de 2021, e cuja totalidade anual se cifra em oito mil, novecentos e setenta e oito euros e quarenta
cêntimos.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, transferir para a Pinhal Maior - Associação de
Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul, o valor de oito mil novecentos setenta e oito euros e
quarenta cêntimos.
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