Câmara Municipal

DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA
Reunião ordinária realizada no dia 15/03/2021
Na reunião do órgão executivo, realizada no dia 15/03/2021, 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 para aprovação de redução do pagamento de água - Rotura na ligação de
abastecimento - Processo n.º 2021/800.10.303/2
Presente o requerimento apresentado por José Gomes da Costa, residente em Vale Porco,
solicitando a redução do valor faturado, devido a rotura ocorrida na sua casa de habitação.
Posto a votação, foi deliberado, por unanimidade, indeferir a referida redução, dado que, só existe
lugar a redução uma única vez, sendo que o procedimento de redução já era aplicado no município
antes da entrada em vigor deste Regulamento e que o pressuposto sempre foi o de deferir apenas
uma redução por consumidor/local de consumo.

2.3 Proposta para aprovação de redução do pagamento de água - Rotura na ligação de
abastecimento - Processo n.º 2021/800.10.303/3
Presente o requerimento apresentado por Paul Anthony Blakman, residente em Espinho Pequeno,
no qual solicita a redução do valor faturado, devido a rotura ocorrida na sua casa de habitação.
Posto a votação, foi deliberado, por unanimidade, efetuar a referida redução, resultando num apoio
ao consumidor no valor de € 631,53 (seiscentos e trinta e um euros e cinquenta e três cêntimos).

2.4 Proposta para aprovação de candidatura no âmbito do Regulamento do Programa Municipal de
Apoio à Recuperação da Atividade Económica - Covid 19 - Processo n.º 2021/850.10.003.01/59
Presente a candidatura apresentada por Proençamusica, Instrumentos Musicais e Som, Lda.,
residente em Proença-a-Nova. --------------------------------------------------------------------------------------------Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, nos termos do previsto no Regulamento do
Programa Municipal de Apoio à Recuperação da Atividade Económica no âmbito da pandemia Covid
19, atribuir um apoio financeiro de mil e seiscentos euros a Proençamusica, Instrumentos Musicais e
Som, Lda.

2.5 Proposta para aprovação de candidatura no âmbito do Regulamento de Incentivo à Criação de
Emprego do Município de Proença-a-Nova - Processo n.º 2021/850.10.003.01/4
Presente a candidatura no âmbito do Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego apresentada
por Ana Margarida Martins Ribeiro, residente em Proença-a-Nova.
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de mil e quinhentos
euros a Ana Margarida Martins Ribeiro, aprovar a minuta do contrato de concessão do incentivo e
designar para gestor do contrato o colaborador Ciel Cileno.
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2.6 Proposta para aprovação da minuta do Contrato Programa a celebrar com a Pinhal Maior
Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul - Processo n.º 2021/850.10.003.02/4
Presente proposta do Sr. Presidente, assente na informação da Divisão Financeira e Administrativa,
relativas à necessidade de celebração de Contrato Programa com a Pinhal Maior, para colaboração
na promoção do desenvolvimento global e equilibrado do município, mediante a dinamização das
atividades produtivas, na área dos recursos humanos, turismo e património.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, atribuir o apoio financeiro de cento e cinco mil
euros à Pinhal Maior Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul e aprovar a minuta do
Contrato Programa, designando para gestor do contrato a colaboradora Paula Balau.

2.7 Proposta para aprovação da contribuição financeira a transferir para a Associação de
Municípios para a Gestão do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes - CIRAE Processo n.º 2021/850.10.002/9
Presente proposta do Sr. Presidente, assente no parecer e informação da Unidade Jurídica, relativas
à necessidade de celebração de Contrato-Programa com a Associação de Municípios para a Gestão
do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes - CIRAE, contribuindo financeiramente nas
despesas correntes e de investimento daquela Associação.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, atribuir à Associação de Municípios para a Gestão
do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes - CIRAE, a comparticipação financeira de
trinta e dois mil euros e aprovar a minuta do Contrato-Programa.
Mais deliberaram submete-lo à competente aprovação da Assembleia Municipal, remetendo
também o Orçamento do CIRAE, para conhecimento.

2.8 Proposta para aprovação dos esclarecimentos, lista de erros e omissões do procedimento por
concurso público “Execução da 2.ª fase das infraestruturas do Parque Empresarial de Proença-aNova (PEPA)” - Processo n.º 2021/300.10.001/5
Presente a proposta do Sr. Presidente, registada sob o n.º 5267, acompanhada de informação
registada sob o n.º 5228, do Júri do Procedimento da empreitada de execução da 2.ª fase das
infraestruturas do Parque Empresarial de Proença-a-Nova, relativas a pedidos de esclarecimentos e
erros e omissões detetados nas peças do procedimento do concurso.
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, ao abrigo das disposições conjugadas na alínea b)
do n.º 5 e n.º 6 do artigo 50.º, n.º 1 do artigo 64.º, todos do CCP, aprovar os esclarecimentos, erros e
omissões nos termos do anexo da informação indicada, bem como, aprovar a prorrogação do prazo
para apresentação das propostas pelo período de onze dias, devendo a decisão ser junta às peças do
procedimento e notificadas a todos os interessados que as tenham adquirido, publicando-se
imediatamente aviso no Diário da República.

2.9 Proposta para aprovação de procedimento de legalização - Processo n.º 262/1991
Presente o despacho do Sr. Presidente que incidiu sob o parecer, com o registo n.º 5439 de
12/03/2021, da Divisão de Obras, Planeamento Urbano, Ambiente e Cadastro, relativo ao pedido de
legalização de uma habitação unifamiliar, sita em Giesteiras Cimeiras, Sobreira Formosa, efetuado
por Núria Carina Martins Pereira.
Nestes termos, posto a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 2 do artigo
8.º-A do RMUE, aprovar a legalização da obra e a utilização pretendida.
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