Câmara Municipal

DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA
Reunião ordinária realizada no dia 05/04/2021
Na reunião do órgão executivo, realizada no dia 05/04/2021, 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 candidatura no âmbito do Regulamento do Programa Municipal de
Apoio à Recuperação da Atividade Económica - Covid 19 - Processo n.º 2021/850.10.003.01/50
Presente proposta do Sr. Presidente relativa à candidatura apresentada por Maria Manuela Pequito
Lopes, residente em Proença-a-Nova.
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, nos termos do Regulamento do Programa
Municipal de Apoio à Recuperação da Atividade Económica no âmbito da pandemia Covid 19, atribuir
um apoio financeiro de trezentos e setenta e sete euros e quinze cêntimos a Maria Manuela Pequito
Lopes.

2.3 Proposta para aprovação de candidatura no âmbito do Regulamento do Programa Municipal de
Apoio à Recuperação da Atividade Económica - Covid 19 - Processo n.º 2021/850.10.003.01/80
Presente proposta do Sr. Presidente relativa à candidatura apresentada por Tartarugas e Sereias,
Lda., residente em Proença-a-Nova.
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, nos termos do Regulamento do Programa
Municipal de Apoio à Recuperação da Atividade Económica no âmbito da pandemia Covid 19, atribuir
um apoio financeiro de dois mil euros a Tartarugas e Sereias, Lda.

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 2021/850.10.003.01/81
Presente proposta do Sr. Presidente relativa à candidatura apresentada por António Ribeiro Antunes,
residente em Sobreira Formosa.
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, nos termos do Regulamento do Programa
Municipal de Apoio à Recuperação da Atividade Económica no âmbito da pandemia Covid 19, atribuir
um apoio financeiro de novecentos e quarenta e cinco euros e seis cêntimos a António Ribeiro
Antunes.

2.5 Proposta para aprovação de candidatura no âmbito do Regulamento do Programa Municipal de
Apoio à Recuperação da Atividade Económica - Covid 19 - Processo n.º 2021/850.10.003.01/82
Presente proposta do Sr. Presidente relativa à candidatura apresentada por Antonino Lourenço
Marques de Gouveia, residente em Sobreira Formosa.
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, nos termos do Regulamento do Programa
Municipal de Apoio à Recuperação da Atividade Económica no âmbito da pandemia Covid 19, atribuir
um apoio financeiro de setecentos e cinquenta euros a Antonino Lourenço Marques de Gouveia.
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2.6 Proposta para aprovação de utilização da cozinha partilhada - Processo n.º 300.50.201/8
Presente proposta do Sr. Presidente relativa ao pedido formulado por Mark Machado Pereira,
residente em Retaxo, no qual solicita autorização para utilização da cozinha partilhada para produção
de bebidas à base de chá fermentado e aromatizado com produtos locais.
Colocada a votação, foi deliberado por unanimidade, autorizar a utilização da cozinha partilhada a
Mark Machado Pereira, para produção de bebidas à base de chá fermentado e aromatizado, dado
que esta utilização está longe de estar completa e desde que o requerente utilize os seus próprios
equipamentos específicos necessários à atividade industrial em causa.

2.7 Proposta para aprovação de candidatura no âmbito do Regulamento de Incentivo à Criação de
Emprego do Município de Proença-a-Nova - Processo n.º 2021/850.10.003.01/76
Presente proposta do Sr. Presidente relativa à candidatura no âmbito do Regulamento de Incentivo à
Criação de Emprego apresentada por Farmaproença, Lda., com sede em Proença-a-Nova.
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de mil euros a
Farmaproença, Lda., aprovar a minuta do contrato de concessão do incentivo e designar para gestor
do contrato o colaborador Ciel Cileno.

2.8 Proposta para aprovação de candidatura no âmbito do Regulamento de Incentivo à Criação de
Emprego do Município de Proença-a-Nova - Processo n.º 2021/850.10.003.01/83
Presente proposta do Sr. Presidente relativa à candidatura no âmbito do Regulamento de Incentivo à
Criação de Emprego apresentada por Juliana Moreira Lima El Hassani, com residência em Proença-aNova.
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, nos termos do Regulamento de Incentivo à Criação
de Emprego do Município de Proença-a-Nova, atribuir um apoio financeiro de dois mil euros a Juliana
Moreira Lima El Hassani, aprovar a minuta do contrato de concessão do incentivo e designar para
gestor do contrato o colaborador Ciel Cileno.

2.9 Proposta para aprovação do pedido de subsídio para obras de requalificação na sede da Casa
da Comarca da Sertã - Processo n.º 2021/850.10.003/6
Presente proposta do Sr. Presidente relativa à necessidade de celebração de Contrato Programa com
a Casa da Comarca da Sertã, para recuperação das obras de requalificação da sua nova sede.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, atribuir o apoio financeiro de cinco mil euros à
Casa da Comarca da Sertã e aprovar a minuta do Contrato Programa, designando para gestor do
contrato a colaboradora Mara Alcobia.

2.10 Proposta para aprovação do aumento do número de bolsas de estudo - Processo n.º
2020/650.10.100/1
Presente proposta do Sr. Presidente relativa ao aumento do número de bolsas de estudo a atribuir,
para além das 20 inicialmente previstas, atendendo ao número de candidaturas apresentadas e cujos
candidatos reúnem condições para lhes ser atribuída bolsa.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição de mais vinte e quatro bolsas
a que corresponde o valor de doze mil euros a acrescer aos quinze mil euros das vinte bolsas iniciais.
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2.11 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 Fernando Domingues Martins, residente em Corgas,
consumidor com o código 9448, no qual solicita a redução do valor faturado, correspondente a 83m3,
devido a rotura ocorrida na sua casa de habitação.
Nestes termos, o Sr. Presidente propôs a redução de 50% dos m3 lidos, sendo os restantes 50%
faturados no 1.º escalão, e, relativamente ao saneamento e resíduos sólidos propôs que o valor
corresponda à média dos consumos anteriores.
Posto a votação, foi deliberado, por unanimidade, efetuar a referida redução, resultando num apoio
ao consumidor no valor de € 98,36 (noventa e oito euros e trinta e seis cêntimos).

2.12 Proposta para aprovação do pedido de isenção de taxas - Pedido de legalização - Processo n.º
82/2021
Presente despacho do Sr. Presidente relativo ao pedido apresentado pela Fábrica da Igreja Paroquial
de Proença-a-Nova, para lhe ser concedida a isenção do pagamento relativo às taxas devidas pelo
procedimento de legalização de imóvel sito na Rua da Igreja em Proença-a-Nova.
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, conceder à Fábrica da Igreja Paroquial de Proençaa-Nova a isenção do pagamento de € 1.573,45 (mil quinhentos e setenta e três euros e quarenta e
cinco cêntimos) correspondente à legalização do processo n.º 82/2021.

2.13 Proposta para aprovação da adesão à Central de Compras denominada Central Nacional de
Compras Municipais - Aprovação da minuta do contrato - Processo n.º 2021/450.10.805/2
Presente proposta do Sr. Presidente relativa à adesão à Central Nacional de Compras Municipais.
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, nos termos do previsto no artigo 260.º do Código
dos Contratos Público:
1.

Integrar, sem carater vinculativo de aquisição, sem qualquer custo de adesão ou manutenção, a
Central de Compras denominada Central Nacional de Compras Municipais (CNCM) representada
pela Municípia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A., habilitando-a a
iniciar procedimentos concursais e celebrar acordos quadro com vista a disciplinar relações
contratuais futuras pelas entidades aderentes, bem como a fazer convites ao abrigo dos
acordos-quadro por si assinados.

2.

Aprovar a minuta do Contrato de Adesão à Central Nacional de Compras Municipais anexa à
informação que faz parte integrante desta proposta e se encontra acompanhada do
Regulamento Orgânico e de Funcionamento da Central Nacional de Compras Municipais.

2.14 Proposta para aprovação de candidatura a apoios municipais no âmbito do Regulamento do
Programa de Incentivos à Reabilitação Urbana - Processo n.º 2021/150.10.400/12
Presente proposta do Sr. Presidente relativa a candidatura apresentada por Guilhermina do Rosário
Marques, para obras de substituição da cobertura, de reparação das fachadas e de substituição dos
vãos em habitação sita em S. Pedro do Esteval.
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) a
Guilhermina do Rosário Marques, após a vistoria de avaliação final.
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2.15 Proposta para aprovação de legalização da exploração no âmbito do Regime Excecional de
Regularização das Atividades Económicas (RERAE) - Vale Clérigo - Processo 87/2021
Presente despacho do Sr. Presidente relativo ao pedido de legalização de uma exploração pecuária,
sita em Vale Clérigo, efetuado por José Eduardo Rodrigues Alves.
Posto a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização da obra e a utilização
pretendida.

2.16 Proposta para aprovação de legalização da exploração no âmbito do Regime Excecional de
Regularização das Atividades Económicas (RERAE) - Atalaia do Ruivo - Processo 117/2021
Presente despacho do Sr. Presidente relativo ao pedido de legalização de uma exploração pecuária,
sita em Atalaia do Ruivo, efetuado por Fátima Maria Cardoso Ribeiro.
Posto a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização da obra e a utilização
pretendida.

2.17 Proposta para aprovação - Covid 19 - Restabelecimento das Feiras e Mercados - Processo
2021/700.20.102/2
Presente proposta do Sr. Presidente, relativa ao restabelecimento das feiras e mercados no
concelho.
Posto a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o restabelecimento das feiras e
mercados a partir de cinco de abril e alterar o mercado mensal de Sobreira Formosa de quatro de
abril, para o dia onze de abril.

2.18 Proposta para aprovação:
2.18.1 Cessão de exploração do Bar da Piscina da Zona de Lazer de S. Pedro do Esteval - Processo
2021/300.50.201/9
Presente proposta do Sr. Presidente acompanhada do Programa de Procedimento e Caderno de
Encargos para a cessão de exploração do Bar de Apoio da Piscina da Zona de Lazer de S. Pedro do
Esteval.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento para a
cessão de exploração do Bar de Apoio da Piscina da Zona de Lazer de S. Pedro do Esteval, a
constituição do júri e o programa de procedimento e caderno de encargos, que aqui se dão por
integralmente reproduzidos.
2.18.2 Cessão de exploração do Bar da Praia Fluvial do Malhadal - Processo 2021/300.50.201/10
Presente proposta do Sr. Presidente acompanhada do Programa de Procedimento e Caderno de
Encargos para a cessão de exploração do Bar da Praia Fluvial do Malhadal.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento para a
cessão de exploração do Bar da Praia Fluvial do Malhadal, a constituição do júri e o programa de
procedimento e caderno de encargos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos.
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2.18.3 Cessão de exploração do Bar/Restaurante da Praia Fluvial de Aldeia Ruiva - Processo
2021/300.50.201/11
Presente proposta do Sr. Presidente acompanhada do Programa de Procedimento e Caderno de
Encargos para a cessão de exploração do Bar/Restaurante da Praia Fluvial de Aldeia Ruiva.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento para a
cessão de exploração do Bar/Restaurante da Praia Fluvial de Aldeia Ruiva, a constituição do júri e o
programa de procedimento e caderno de encargos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos.
2.18.4 Cessão de exploração do Bar/Restaurante da Praia Fluvial de Fróia - Processo
2021/300.50.201/12
Presente proposta do Sr. Presidente acompanhada do Programa de Procedimento e Caderno de
Encargos para a cessão de exploração do Bar/Restaurante da Praia Fluvial da Fróia.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento para a
cessão de exploração do Bar/Restaurante da Praia Fluvial da Fróia, a constituição do júri e o
programa de procedimento e caderno de encargos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos.
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