Câmara Municipal

DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA
Reunião ordinária realizada no dia 20/10/2021
Membros Presentes:
JOÃO MANUEL VENTURA GRILO DE MELO LOBO
JOÃO CRISÓSTOMO PEREIRA CAVALHEIRO MANSO
CARLOS MANUEL RIBEIRO GONÇALVES
CATARINA SOFIA DA ENCARNAÇÃO DIAS
RICARDO PEQUITO TAVARES
Na reunião do órgão executivo, realizada no dia 20/10/2021, com a presença dos membros acima
indicados, 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: --------------------------------------------2.1 Periodicidade das reuniões - artigo 40.º da Lei n.º 75/2013 -------------------------------------------------Propôs o Sr. Presidente que as reuniões da Câmara Municipal tenham uma periodicidade quinzenal,
com a realização de duas reuniões mensais nas primeiras e terceiras segundas-feiras de cada mês,
pelas 9 horas e 30 minutos, sendo a primeira de carater privado e a segunda de carater público e,
quando coincidentes com dia feriado, a reunião realizar-se-á no dia útil imediatamente seguinte. ----Posto a votação e nos termos dos artigos 40.º e 49.º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, foi deliberado por unanimidade, a realização de duas reuniões mensais, a realizar nas
primeiras e terceiras segundas-feiras de cada mês, pelas 10 horas, sendo que a primeira reunião será
de carater privado e a segunda de carater público, e, quando coincidente com dia feriado, a mesma
realizar-se-á no dia útil imediatamente seguinte. --------------------------------------------------------------------2.4 Proposta de delegação de competências -------------------------------------------------------------------------Presente para análise e aprovação uma proposta de delegação de competências no Presidente do
executivo municipal, que seguidamente se transcreve: ------------------------------------------------------------“A Câmara Municipal, enquanto órgão executivo colegial do Município, dispõe de numerosas
competências, previstas tanto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro como em diversos outros
diplomas, sendo que o número e extensão destas competências impossibilitam uma apreciação
célere da totalidade das mesmas, em reunião deste órgão. -------------------------------------------------------A delegação de competências constitui um instrumento de simplificação destinado a conferir eficácia
à gestão camarária, possibilitando reservar para a reunião do órgão executivo as decisões de fundo e
atos de gestão do Município com maior relevância para o concelho e para os cidadãos que nele
vivem e trabalham. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste circunspecto, cumpre informar as competências atribuídas às Câmaras Municipais e que são
suscetíveis de serem delegadas no seu Presidente, cabendo à Câmara municipal apreciar e deliberar,
ao abrigo do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo
(C.P.A.), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. -------------------------------------------------A.

Em matéria de competências materiais --------------------------------------------------------------------------

Nos termos do disposto no n.º1 do artigo 34.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro a
Câmara Municipal pode delegar as suas competências no Presidente da Câmara, salvo quanto às
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matérias previstas nas alíneas a), b), c), e), i), j), K), m), n), o), p), s), u), z), aa), hh), oo), vv), aaa) e ccc)
do n.º 1 do artigo 33.º e na alínea a) do artigo 39.º do mesmo diploma. --------------------------------------A lei permite, assim, que a Câmara Municipal possa delegar no Presidente da Câmara as seguintes
competências previstas no n.º 1 do artigo 33.º: ----------------------------------------------------------------------1. Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações (alínea d); -2. Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de
empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba (alínea f); -3. Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG (alínea g); -----------4. Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia municipal, bens
imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a alienação decorra da
execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de
dois terços dos membros da assembleia municipal em efetividade de funções (alínea h); ------5. Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de freguesia
contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na
presente lei (alínea l); ----------------------------------------------------------------------------------------------6. Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do município,
designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade (alínea q); -----------7. Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com
entidades da administração central (alínea r); ---------------------------------------------------------------8. Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento,
classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural,
cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de
interesse municipal (alínea t); ------------------------------------------------------------------------------------9. Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade,
em parceria com as entidades competentes da administração central e com instituições
particulares de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal
(alínea v); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções
que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas (alínea w); 11. Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos
legalmente previstos (alínea x); --------------------------------------------------------------------------------12. Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução,
conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos
insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos (alínea y); ---------------------------------------------------13. Executar as obras, por administração direta ou empreitada (alínea bb); -----------------------------14. Alienar bens móveis (alínea cc); ---------------------------------------------------------------------------------15. Proceder à aquisição e locação de bens e serviços (alínea dd); ------------------------------------------16. Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de
transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património
do município ou colocados, por lei, sob administração municipal (alínea ee); ----------------------17. Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados
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18. Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares (alínea gg); --------------------------------------19. Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos (alínea ii); -------------------------20. Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos (alínea jj); ---------21. Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou
outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade
municipal, quando não sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais se
mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e
manutenção, de forma inequívoca e duradoura (alínea kk); ---------------------------------------------22. Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central (alínea ll); ----------------23. Designar os representantes do município nos conselhos locais (alínea mm); -----------------------24. Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central (alínea nn); -------------25. Nomear e exonerar o conselho de administração dos serviços municipalizados (alínea pp); ----26. Administrar o domínio público municipal (alínea qq); -----------------------------------------------------27. Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos
(alínea rr); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, após parecer
da correspondente junta de freguesia (alínea ss); ----------------------------------------------------------29. Estabelecer as regras de numeração dos edifícios (alínea tt); -------------------------------------------30. Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o domínio público do
município (alínea uu); ----------------------------------------------------------------------------------------------31. Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município (alínea ww); -------------------------------------32. Deliberar, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos impróprios das
deliberações do conselho de administração dos serviços municipalizados (alínea xx); -----------33. Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição (alínea yy); -------------------------------------34. Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra natureza, que
salvaguardem e perpetuem a história do município (alínea zz); ----------------------------------------35. Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado (alínea bbb). -B.

Em matéria de contratação pública -------------------------------------------------------------------------------1. Autorizar a realização de despesas até ao limite de 748.196,85 € (setecentos e quarenta e oito
mil, cento e noventa e seis euros e oitenta e cinco cêntimos) no âmbito da celebração de
contratos públicos, ao abrigo dos nºs 1 e 3 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, conjugado com o artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela Resolução n.º 86/2011, de 11 de
abril. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, exercer, no âmbito da formação dos contratos
públicos, as competências instrumentais à condução do respetivo procedimento, incluindo a
outorga do contrato prevista no artigo 106.º do CCP, bem como, em sede de execução dos
contratos administrativos, exercer as competências atribuídas à entidade adjudicante. ----------

C.

No âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação -----------------------------------------------1. O artigo 32.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, estipula que a câmara municipal
tem, para além das competências estabelecidas nesta norma legal, as competências
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estabelecidas noutros diplomas, sem prejuízo das demais competências legais. O que significa
que as normas de competência da câmara municipal no âmbito do Regime Jurídico da
Urbanização e da Edificação (RJUE) são aplicáveis pela remissão efetuada pelo artigo 32.º da
Lei n.º 75/2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Nestes termos no âmbito do RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro,
e posteriores alterações, são suscetíveis de delegação no Presidente da Câmara Municipal as
seguintes competências: ------------------------------------------------------------------------------------------a)

Decidir sobre os pedidos de licenciamento previstos no RJUE, nos termos do n.º 1 do
artigo 5.º; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

b)

Decidir sobre os pedidos de informação prévia previstos no RJUE, nos termos no n.º 4 do
artigo 5.º; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

c)

Certificar a verificação dos requisitos do destaque, para efeitos de Registo Predial, nos
termos previstos no n.º 9 do artigo 6.º; -------------------------------------------------------------------

d)

Certificar a promoção das consultas a entidades externas, nos termos do n.º 4 do artigo
13.º-B; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e)

Deliberar sobre os projetos de arquitetura, nos termos do n.º 3 do artigo 20.º (Apesar de
não existir uma norma específica que habilite a delegação, consideramos que, por se
tratar de um ato administrativo praticado no âmbito de um procedimento cujo ato final é
delegável, também ele será delegável. Além de que, entende a doutrina que o
fundamento estará na alínea y) do n.º 1 do artigo 33.º conjugado com o n.º 1 do artigo
34.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro); ----------------------------------

f)

Promover a atualização de documentos nos procedimentos de alteração à licença, nos
termos do n.º 6 do artigo 27.º; ------------------------------------------------------------------------------

g)

Proceder às notificações, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 4 do artigo 14.º e
no n.º 3 do artigo 65.º; ----------------------------------------------------------------------------------------

h)

Emitir as certidões, nos termos previstos no nºs 2 e 3 do artigo 49.º; -----------------------------

i)

Alterar as condições da licença ou da comunicação prévia de obras de urbanização, nos
termos previstos no n.º 7 do artigo 53.º; -----------------------------------------------------------------

j)

Reforçar e reduzir o montante da caução destinada a garantir a boa e regular execução
das obras de urbanização, nos termos previstos nos nºs. 4, 5 e 6 do artigo 54.º, bem como
proceder à sua correção nos termos do n.º 3 do mesmo artigo; ------------------------------------

k)

Fixar as condições e prazo de execução de obras, nos termos dos artigos 57.º e 58.º; -------

l)

Fixar prazo, por motivo de interesse público devidamente fundamentado, para a
execução faseada de obra, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 59.º; ------------------------

m) Designar a comissão de realização de vistoria prevista no n.º 2 do artigo 65.º; ---------------n)

Proceder à certificação para efeitos de constituição de propriedade horizontal prevista no
n.º 3 do artigo 66.º; ---------------------------------------------------------------------------------------------

o)

Declarar as caducidades previstas no artigo 71.º, nos termos do n.º 5 do mesmo artigo; ---

p)

Revogar a licença ou a admissão de comunicação prévia de operações urbanísticas, nos
termos previstos no n.º 2 do artigo 73.º; -----------------------------------------------------------------

q)

Publicitar a emissão do alvará de licença de loteamento, nos termos do n.º 2 do artigo
78.º; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Proença-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proença-a-Nova | NIPC 505 377 802
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r)

Proceder à apreensão de alvarás cassados, nos termos do n.º 4 do artigo 79.º; ---------------

s)

Promover a execução de obras, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 84.º; -----------------

t)

Acionar as cauções, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 84.º; ---------------------------------

u)

Proceder ao levantamento do embargo, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 84.º; ------

v)

Emitir, oficiosamente, alvará, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 84.º e n.º 9 do artigo
85.º; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w) Fixar prazo para a prestação de caução destinada a garantir a limpeza e reparação de
danos causados em infraestruturas públicas, nos termos previstos no artigo 86.º; ----------x)

Proceder à receção provisória e definitiva das obras de urbanização, incluindo a
homologação do respetivo auto de vistoria, nos termos previstos no artigo 87.º; -------------

y)

Determinar a execução de obras de conservação, nos termos previstos no n.º 2 do artigo
89.º e artigo 90.º; -----------------------------------------------------------------------------------------------

z)

Ordenar a demolição total ou parcial de construções, nos termos previstos no n.º 3 do
artigo 89.º e artigo 90.º; ---------------------------------------------------------------------------------------

aa) Nomear técnicos para efeitos de vistoria prévia, nos termos previstos no n.º 1 do artigo
90.º; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------bb) Tomar posse administrativa de imóveis para efeitos de obras coercivas, nos termos
previstos no artigo 91.º; --------------------------------------------------------------------------------------cc) Notificação dos interessados para a legalização das operações urbanísticas nos termos do
n.º 1 do artigo 102.º A; ---------------------------------------------------------------------------------------dd) Ordenar o despejo administrativo de prédios ou de parte de prédios, nos termos previstos
no artigo 92.º e nos nºs 2, 3 e 4 do artigo 109.º; -------------------------------------------------------ee) Contratar com empresas privadas para efeitos de fiscalização, nos termos previstos no n.º
5 do artigo 94.º; ------------------------------------------------------------------------------------------------ff)

Promover a realização de trabalhos de correção ou de alteração por conta do titular da
licença ou autorização, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 105.º; ---------------------------

gg) Prestar a informação, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 110.º; ----------------hh) Fixar o dia semanal para que os Serviços Municipais competentes estejam
especificamente à disposição dos cidadãos para a apresentação de eventuais pedidos de
esclarecimento ou de informação ou reclamações nos termos do n.º 5 do artigo 110.º; ---ii)

Autorizar o pagamento fracionado de taxas, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 117.º;

jj)

Manter atualizada a relação dos instrumentos jurídicos previstos no artigo 119.º; -----------

kk) Prestar informações sobre processos relativos a operações urbanísticas, nos termos
previstos no artigo 120.º; ------------------------------------------------------------------------------------ll)
D.

Enviar mensalmente os elementos estatísticos para o Instituto Nacional de Estatística, nos
termos previstos no artigo 126.º. ---------------------------------------------------------------------------

No âmbito do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
38 382, 7 de agosto de 1951, na sua redação atual ------------------------------------------------------------

Ordenar a execução de obras de reparação e fixar as condições gerais e especiais de salubridade,
segurança e estética das edificações. -------------------------------------------------------------------------------------
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E.

No âmbito da Segurança Contra Incêndios em Edifícios -----------------------------------------------------

Exercer a atividade fiscalizadora atribuída por lei aos municípios em matéria de segurança contra
risco de incêndio, nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro. --------F.

No âmbito do Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto ----------------------------------------------------

Declarar prédio ou fração autónoma devolutos, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto. -------------------------------------------------------------------------G.

No âmbito do Decreto-Lei n.º 72/2009, de 31 de março -----------------------------------------------------

Relativamente às áreas de localização empresarial, exercer as competências previstas nos artigos
10.º e 37.º. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H.

No âmbito dos Empreendimentos Turísticos --------------------------------------------------------------------

As competências previstas no Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, na sua atual redação, o qual
estabelece o regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos
turísticos que se seguem:
a) Fixar a capacidade máxima e atribuir classificação a diversas tipologias de empreendimentos
turísticos, designadamente as constantes das alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 22.º; --------b) Proceder à cassação e apreensão do respetivo alvará, quando caducada a autorização de
utilização para fins turísticos, por iniciativa própria ou a pedido do Turismo de Portugal, I.P.,
nos termos do n.º 2 do artigo 33.º e do n.º 2 do artigo 68.º; -------------------------------------------c) Decidir sobre a dispensa dos requisitos exigidos para a atribuição de classificação, nos termos
do n.º 1 do artigo 39.º; -------------------------------------------------------------------------------------------d) Aplicar coimas e sanções acessórias, relativamente aos Empreendimentos Turísticos, de
Campismo e Caravanismo, nos termos do artigo 70.º; ---------------------------------------------------e) Proceder à reconversão da classificação, nos termos do n.º 3 do artigo 75.º. ----------------------I.

No âmbito dos postos de abastecimento e armazenamento de combustíveis ------------------------

Exercer as competências fiscalizadoras previstas no Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro,
na sua atual redação, nos termos do seu artigo 25.º, com exceção da competência relativa à decisão
das reclamações prevista no artigo 33.º. -------------------------------------------------------------------------------J.

No âmbito do acesso à atividade e ao mercado dos transportes em táxi -------------------------------

Quanto à atividade e ao mercado dos transportes em táxi, emitir licenças, matrículas, livretes e
transferências de propriedade e respetivos averbamentos e proceder a exames, registos e fixação de
contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente previstos, incluindo os previstos nos
artigos 12.º, 13.º, 14.º, n.º 2 do artigo 27.º e 30.º, todos do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de agosto,
com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 156/99, de 14 de setembro e 106/2001, de 31 de
agosto e pelos Decretos-Lei n.ºs 41/2003, de 11 de março e 4/2004, de 6 de janeiro, Leis n.ºs 5/2013,
de 22 de janeiro e 35/2016, de 21 de novembro. --------------------------------------------------------------------K.

Em matéria de medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e
Proteção da Floresta Contra Incêndios ----------------------------------------------------------------------------

As competências previstas no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação a
saber: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Notificar os proprietários ou as entidades responsáveis pela realização dos trabalhos
relativos à gestão do combustível das florestas, fixando um prazo adequado para o efeito,
nos termos do n.º 4 do artigo 15.º; ----------------------------------------------------------------------------Município de Proença-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proença-a-Nova | NIPC 505 377 802
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b) Decidir em caso de incumprimento por parte dos proprietários ou entidades responsáveis, a
realização dos trabalhos de gestão de combustível, com a faculdade de se ressarcir,
desencadeando os mecanismos necessários ao ressarcimento da despesa efetuada, nos
termos do n.º 5 do artigo 15.º; ---------------------------------------------------------------------------------c) Notificar os proprietários ou as entidades responsáveis pela realização de medidas
preventivas contra incêndios, fixando um prazo adequado para o efeito nos termos do artigo
21.º; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Decidir, em caso de incumprimento por parte dos proprietários ou entidades responsáveis, a
realização das medidas preventivas, com a faculdade de se ressarcir, desencadeando os
mecanismos necessários ao ressarcimento da despesa efetuada; ------------------------------------e) Proceder à fiscalização do cumprimento das normas de proteção da floresta contra incêndios
por parte dos particulares e à instauração de processos de contraordenações e aplicação de
coimas, nos termos previstos nos artigos 37.º a 40.º; ----------------------------------------------------f) A competência para a autorização de queimadas prevista no n.º 1 do artigo 27.º; ---------------g) A competência para a autorização da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos
pirotécnicos, nos termos do n.º 2 do artigo 29.º. ----------------------------------------------------------L.

Em matéria de Proteção ao Relevo Natural e ao Revestimento Vegetal --------------------------------

As competências previstas no Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril, a saber: ------------------------------a) Decidir sobre ações de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas; ---b) Decidir sobre ações de aterro ou escavação que conduzam à alteração do relevo natural e
das camadas do solo arável, a que se referem, respetivamente, as alíneas a) e b), do art.º 1.º;
As ações de arborização e de rearborização, a que se refere o nº 2 do art.º 4.º do Decreto-Lei nº
96/2013, de 19 de julho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------M. No âmbito do Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e
Restauração -------------------------------------------------------------------------------------------------------------As competências previstas nos artigos 5.º, 8.º e seg. do Anexo ao Decreto-Lei n.º 10/2005, de 16 de
janeiro, na sua atual redação.
As competências previstas no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, na redação
conferida pelo Decreto-Lei n.º 10/2005, de 16 de janeiro, na sua atual redação. ----------------------------N.

No âmbito da utilização da via pública para a realização de atividades de carater desportivo
festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal ------------------------------------------------------

As competências previstas no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março. ----O. No âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso das Entidades Públicas -----------Delegação de competência prevista na alínea c) n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro, nomeadamente a autorização de aumento temporário dos fundos disponíveis caso o
Município não possua pagamentos em atraso e enquanto esta situação durar. -----------------------------Em face do exposto, proponho ao abrigo do n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, conjugado com o estatuído nos artigos 44.º a 49.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que a Câmara Municipal
delibere delegar no seu Presidente, com possibilidade de subdelegar em qualquer dos vereadores as
competências elencadas na presente proposta.” ----------------------------------------------------------------------
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Colocada a votação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do n.º 1 do artigo
34.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o estatuído nos artigos 44.º a
49.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro, delegar no seu Presidente e autorizar a sua subdelegação nos Vereadores, as competências
atribuídas por lei à Câmara Municipal, designadamente as suprarreferidas. ----------------------------------2.5 Proposta para aprovação da emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade Processo n.º 2021/450.30.003/140 --------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Divisão de Obras, Planeamento Urbano,
Ambiente e Cadastro, relativas à emissão de certidão de compropriedade, requerida por Eugénio
Manuel Alves Cascalheira, residente em Proença-a-Nova, relativa ao prédio rústico inscrito sob o
artigo matricial n.º 59286, com a área de 1.998m2, sito em Cepo, Corujeira, na União das Freguesias
de Proença-a-Nova e Peral, na proporção de ½ para cada um dos compartes Eugénio Manuel Alves
Cascalheira e Lucília Alves Farinha.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, bem como a emissão da
correspondente certidão de compropriedade.
2.6 Proposta para aprovação da emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade Processo n.º 2021/450.30.003/155 --------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Divisão de Obras, Planeamento Urbano,
Ambiente e Cadastro, relativas à emissão de certidão de compropriedade, requerida por ESTAR IN Estúdio de Arquitetura e Gestão, Lda., com morada em Lisboa, relativa ao prédio rústico inscrito sob
o artigo matricial n.º 33562, com a área de 4.200m2, sito em Macieira, Cimadas Cimeiras, na União
das Freguesias de Proença-a-Nova e Peral, na proporção de 2/3 para o comparte Elsa Cristina Pires
Vilanova e 1/3 para o comparte Luís Filipe de Aguiar Feliciano. --------------------------------------------------Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, bem como a emissão da
correspondente certidão de compropriedade. ------------------------------------------------------------------------2.7 Proposta para aprovação de legalização de exploração pecuária tipo 3, no âmbito do RERAE Moita do Santo - Processo n.º 2021/450.10.204/460 --------------------------------------------------------------Presente despacho do Sr. Presidente bem como parecer e informação da Divisão de Obras,
Planeamento Urbano, Ambiente e Cadastro, relativos ao pedido de legalização de exploração
pecuária tipo 3, sem obras de adaptação, sita em Moita do Santo, efetuado por Diamantino Ribeiro
Cristóvão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posto a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização da obra e a utilização
pretendida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.8 Proposta para aprovação de obras de beneficiação de habitação - Processo n.º
2021/650.10.103/4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr. Presidente, Parecer da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura, Desporto
e Juventude e informação do serviço de Ação Social, relativas ao pedido para obras de beneficiação
de habitação em Eiras, efetuado por Maria Deonilde da Silva Serafim. -----------------------------------------Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, atribuir o apoio financeiro de € 1.353,00 a
Maria Deonilde da Silva Serafim, através da celebração de um Contrato-Programa e designar para
gestor o colaborador José Miguel Ribeiro. -----------------------------------------------------------------------------Município de Proença-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proença-a-Nova | NIPC 505 377 802
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2.9 Proposta para aprovação de obras de beneficiação de habitação - Processo n.º
2021/650.10.103/5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr. Presidente, Parecer da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura, Desporto
e Juventude e informação do serviço de Ação Social, relativas ao pedido para obras de beneficiação
de habitação em Chão do Galego, efetuado por Ana Paula Ribeiro Salgueiro Fernandes. -----------------Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade atribuir o apoio financeiro de € 6.331,87 a Ana
Paula Ribeiro Salgueiro Fernandes, através da celebração de um Contrato-Programa e designar para
gestor o colaborador José Miguel Ribeiro. -----------------------------------------------------------------------------2.10 Atualização contratual da renda do Lote P10 do PEPA, Proentia, Lda. - Processo n.º
2020/300.50.201/4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente ofício da empresa Proentia, Lda. a solicitar a não atualização da renda relativa ao Lote P10
do Parque Empresarial de Proença-a-Nova. ---------------------------------------------------------------------------Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, não atualizar a renda daquele lote e mante-la em €
0,25/m2, durante mais um ano, atendendo aos postos de trabalho criados e ao atraso no
desenvolvimento de novos projetos devido à epidemia Covid 19. -----------------------------------------------2.11 Aprovação da comparticipação no material escolar e visitas de estudo - Ano letivo 2021/2022;
Presente informação relativa à comparticipação no material escolar e visitas de estudo para o
corrente ano letivo, elaborada no âmbito da promoção de medidas de combate à exclusão social e ao
abandono escolar e de igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar. --------------------------Posto a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, comparticipar no custo do material escolar
dos alunos inseridos nos escalões A e B do abono de família, mediante a apresentação da fatura
comprovativa do material escolar adquirido, acompanhada do respetivo requerimento, até ao
montante de € 16,00 por cada aluno do escalão A e € 8,00 a cada aluno do escalão B, sendo o
encargo das visitas de estudo de € 20,00 para os alunos do escalão A e € 10,00 para os alunos do
escalão B. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.12 Proposta de redução de valor faturado devido a rotura de água - Processo n.º
2021/800.10.303/8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente requerimento apresentado por António Pedro Lourenço Alves, solicitando a redução do
valor faturado, devido a rotura na ligação de água, na sua habitação em Caniçal Cimeiro. ---------------Posto a votação, foi deliberado, por unanimidade, efetuar a referida redução, resultando num apoio
ao consumidor no valor de € 725,68. ------------------------------------------------------------------------------------2.13 Proposta de redução de valor faturado devido a rotura de água - Processo n.º
2021/800.10.303/9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente requerimento apresentado por António Cardoso Martins Pereira, solicitando a redução do
valor faturado, devido a rotura na ligação de água, na sua habitação em Atalaia Estevão Vaz. ----------Posto a votação, foi deliberado, por unanimidade, efetuar a referida redução, resultando num apoio
ao consumidor no valor de € 354,37. -------------------------------------------------------------------------------------
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2.14 Proposta de redução de valor faturado devido a rotura de água - Processo n.º
2021/800.10.303/9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente requerimento apresentado por Bruno Filipe Simões Rodrigues, solicitando a redução do
valor faturado, devido a rotura na ligação de água, na sua habitação em Proença-a-Nova. ---------------Posto a votação, foi deliberado, por unanimidade, efetuar a referida redução, resultando num apoio
ao consumidor no valor de € 577,26. ------------------------------------------------------------------------------------2.15 Aprovação do regimento da Câmara Municipal - Processo n.º 2021/100.10.600/5 -----------------Presente proposta do Sr. Presidente que anexa projeto do Regimento da Câmara Municipal de
Proença-a-Nova. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado a votação, o projeto do Regimento da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, foi aprovado
por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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