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EDITAL N.º 2
João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo, presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, no
uso da competência que lhe é conferida pela alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo do disposto no artigo 56.º do mesmo diploma legal, torna
público as deliberações aprovadas em minuta na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no
dia 03/01/2022
2.2 Proposta para aprovação do pedido de redução do pagamento de consumo de água - Processo
n.º 2021/800.10.303/14;----------------------------------------------------------------------------------------------------Presente requerimento apresentado por André Alexandre Alves Ribeiro, solicitando a redução do
valor faturado, devido a rotura na ligação de água, na sua habitação em Proença-a-Nova.
O Sr.º Presidente propôs a redução de 50% dos m3 lidos, sendo os restantes 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 € 224,45, valor este que poderá vir a ser alterado em função do recálculo
a efetuar.
2.3 Proposta para aceitação do pedido de doação do prédio inscrito na matriz predial urbana da
União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral sob o artigo n.º 1464 - Processo n.º
2021/300.10.003/2;----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente relativa ao pedido de aceitação de doação solicitado pelos
herdeiros de Francisco Mendes – Cabeça de Casal da Herança de, relativa a imóvel sito na rua de
Nossa Senhora em Proença-a-Nova.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, aceitar dos herdeiros de Francisco Mendes, a
doação do prédio urbano inscrito na matriz predial da União de Freguesias de Proença-a-Nova e
Peral sob o registo n.º 1464, situado no n.º 23 da rua de Nossa Senhora, em Proença-a-Nova.
2.4 Proposta para aprovação da autorização da despesa para abertura de procedimento de
fornecimento de eletricidade - Processo n.º 2021/300.10.005/2728; -----------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente bem como informação do serviço de Obras e Serviços
Municipais, relativas a procedimento contratual para aquisição de energia elétrica.
Considerando a alínea b) do n.º1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho,
repristinado pela Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, a câmara municipal deliberou autorizar a
despesa, ao abrigo do artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos, para um período de 24 meses,
no valor global de € 1.616.700,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, distribuído por 4 lotes:
Baixa Tensão Normal, Baixa Tensão Especial, Média Tensão e Iluminação Pública.
Para constar e produzir efeitos legais, se publica o presente edital na internet, no sítio institucional
da Câmara Municipal https://www.cm-proencanova.pt -------------------------------------------------------------
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