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EDITAL N.º 3
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 na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia
11/01/2022: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 Proposta para aprovação de emissão de parecer solicitado pelo Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas-ICNF à Câmara Municipal, no âmbito do Regime Jurídico Aplicável às
Ações de Arborização e Rearborização-Autorização prévia a conceder a Manuel Lopes CardosoProcesso n.º 2021/450.10.066/11;---------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta do Sr.º Presidente registada sob o n.º 25692, de 29/12/2021, acompanhada da
informação do Gabinete de Proteção Civil e Florestas, registada sob o n.º 25679, de 29/12/2021,
referentes à emissão de parecer, solicitado pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas,
I.P. relativo à autorização prévia a conceder a Manuel Lopes Cardoso, para ações de rearborização,
num total de 5,35 hectares, com medronheiro (0,14 ha), pinheiro bravo (3,68 ha) e sobreiro (1,53
ha).
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade emitir parecer favorável, nos termos exarados na
proposta e informação presentes na reunião.
1.2 Proposta para aprovação de emissão de parecer solicitado pelo Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas-ICNF à Câmara Municipal, no âmbito do Regime Jurídico Aplicável às
Ações de Arborização e Rearborização-Autorização prévia a conceder a Maria do Céu Cardoso
Fernandes-Processo n.º 20217450.10.066/10;-----------------------------------------------------------------------Presente a proposta do Sr.º Presidente registada sob o n.º 256891, de 29/12/2021, acompanhada da
informação do Gabinete de Proteção Civil e Florestas, registada sob o n.º 25680, de 29/12/2021,
referentes à emissão de parecer, solicitado pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas,
I.P., relativo à autorização prévia a conceder a Maria do Céu Cardoso Fernandes, para ações de
rearborização, num total de 10,35 hectares, com pinheiro bravo (10,10 ha) e sobreiro (0,25 ha).
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade emitir parecer favorável, nos termos exarados na
proposta e informação presentes na reunião.
1.3 Proposta para aprovação das peças do procedimento, designação do júri, competências
delegadas, designação do gestor do procedimento e do gestor do contrato-Concurso público de
Fornecimento de Energia Elétrica com publicação no JOUE-Processo n.º 2021/300.10.005.2728; ----Considerando que, na reunião do órgão executivo, de 03/01/2022, foi autorizada a despesa para a
aquisição de bens, por lotes, designada: “Fornecimento de energia elétrica”, cujo preço base se
estima em € 1.616.700,00 (um milhão seiscentos e dezasseis mil e setecentos euros) acrescido do IVA
à taxa legal em vigor, distribuído pelos seguintes lotes: Lote 1 – Fornecimento em Baixa Tensão
Normal, no valor de € 310.000,00 (trezentos e dez mil euros), Lote 2 – Fornecimento em Baixa
Tensão Especial, no valor de € 160.000,00 (cento e sessenta mil euros), Lote 3 - Fornecimento em
Média Tensão, no valor de € 86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos euros) e Lote 4 Município de Proença-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proença-a-Nova | NIPC 505 377 802
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Fornecimento em Iluminação Pública, no valor de € 1.060.000,00 (um milhão e sessenta mil euros),
foi presente a esta reunião, a proposta do Sr.º Presidente, com o registo n.º 126, datada de
06/01/2022, a qual submete à consideração da Câmara Municipal, enquanto órgão competente para
a decisão de contratar, a aprovação das peças do procedimento, a aprovação dos membros do Júri e
competências delegadas, bem como a designação do gestor do procedimento e do gestor do
contrato.
Nestes termos, foi deliberado, por unanimidade, proceder à abertura de procedimento, por concurso
público, com publicação de anúncio no JOUE, e, analisados as peças do procedimento,
nomeadamente, o programa de procedimento e o caderno de encargos, a Câmara deliberou, por
unanimidade, proceder à sua aprovação, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, conjugado com a
alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Mais deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 1 do artigo 67.º do CCP, aprovar para membros
do júri, os seguintes colaboradores: Célia Regina Cardoso, que presidirá, Fernando Henrique Dias
Martins, que substitui o presidente nas faltas e impedimentos e Anabela da Silva Lopes, sendo
nomeados como suplentes Jorge Filomeno Peixoto Verganista Martins e António Mateus Filipe,
delegando no júri, nos termos do previsto na alínea a) do n.º 5 do art.º 50º do CCP, competências
para prestar os esclarecimentos que sejam solicitados.
Deliberou ainda, por unanimidade, designar o colaborador Micael Ramos Silva para gestor do
procedimento e Fernando Henrique Dias Martins para gestor do contrato.
1.4 Proposta para aprovação da autorização de despesa para abertura de concurso público para
Construção da Casa da Cultura e da Memória de Proença-a-Nova-Processo n.º 2022/300.10.001.1;-1.5 Proposta para aprovação das peças do procedimento, designação do júri, competências
delegadas, designação do gestor do procedimento e do gestor do contrato-Concurso público para
Construção da Casa da Cultura e da Memória de Proença-a-Nova-Processo n.º 2022/300.10.001.1;-Relativamente a estes dois pontos, foi presente o projeto de execução, aprovado em reunião de
20/12/2021, bem como a proposta do Sr.º Presidente, com o registo n.º 123, datada de 06/01/2022
e a informação do serviço de Obras e Serviços Municipais, com o registo n.º 96, de 06/01/2022,
propondo a abertura de um procedimento contratual, para a execução dos trabalhos da empreitada
designada: Construção da Casa da Cultura e da Memória de Proença-a-Nova.
Considerando a alínea b) do n.º 1 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, por
unanimidade, autorizar a despesa, ao abrigo do artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos, cujo
preço base se estima em € 760 873,33 (setecentos e sessenta mil, oitocentos e setenta e três euros e
trinta e três cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, adotando, nos termos do previsto no
art.º 38.º do CCP, o procedimento por concurso público, sem publicação de anúncio no Jornal Oficial
da União Europeia, conforme disposto na alínea b) do artigo 19.º do CCP;
Mais deliberou, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, aprovar as peças do
procedimento, nomeadamente, o programa de procedimento e o caderno de encargos, nos termos
do n.º 2 do artigo 40.º, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.
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Deliberou ainda, por unanimidade, aprovar para membros do júri, os seguintes colaboradores:
António Mateus Filipe, que presidirá, Célia Regina Cardoso, que substitui o presidente nas faltas e
impedimentos e Fernando Bruno Cardoso Fernandes, sendo nomeados como suplentes Susana
Maria Esteves Milho Araújo e Ricardo Pequito Tavares, delegando no júri, nos termos do previsto na
alínea a) do n.º 5 do art.º 50º do CCP, competências para prestar os esclarecimentos que sejam
solicitados. Deliberou ainda, por unanimidade, designar o colaborador Micael Ramos Silva para
gestor do procedimento e António Mateus Filipe para gestor do contrato.
Para constar e produzir efeitos legais, se publica o presente edital na internet, no sítio institucional
da Câmara Municipal https://www.cm-proencanova.pt ------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara
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