Câmara Municipal
|Registo n.º 1478

|Data 25/01/2022

|Processo n.º 2022/150.10.701/2

EDITAL N.º 4
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
17/01/2022: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 Proposta para aprovação do pedido de redução do pagamento de consumo de água - Processo
n.º 2021/800.10.303/14;----------------------------------------------------------------------------------------------------Presente o requerimento apresentado por Osvaldo Miguel Mateus Agostinho, solicitando a redução
do valor faturado, correspondente a 488m3, devido a rotura na ligação de água, na sua habitação em
Cimadas Cimeiras.
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, a que corresponde o valor estimado de € 573,17.
Posto a votação, foi deliberado, por unanimidade, efetuar a referida redução, resultando num apoio
ao consumidor no valor de € 573,17, valor este que poderá vir a ser alterado em função do recálculo
a efetuar.
2.4 Proposta para aprovação da constituição de fundo de maneio - Processo n.º
2022/350.30.002/1;----------------------------------------------------------------------------------------------------------Conforme informação da Divisão Financeira e Administrativa e proposta do Sr.º Presidente e a fim de
fazer face a pequenas despesas urgentes e inadiáveis torna-se necessário a constituição de um fundo
de maneio, pelo que de acordo com o Regulamento Municipal de Fundo de Maneio, propõem o valor
de três mil euros, redistribuídos pelas dez dotações orçamentais constantes na informação.
Posto a votação foi aprovado por unanimidade a criação de um Fundo de Maneio no valor de três mil
euros e a sua atribuição à colaboradora Carmen Lúcia Cardoso Manso.
2.5 Proposta para aprovação de constituição e atribuição de fundos fixos de caixa – Processo
n.º2022/350.30.002/2;------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a informação da Divisão Financeira e Administrativa e proposta do Sr.º Presidente relativas
à necessidade de constituição de fundos fixos de caixa que permitam agilizar os recebimentos
efetuados nos postos de cobrança quer da piscina municipal quer do cinema, respetivamente no
valor de € 50,00 e € 25,00.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, a constituição de dois fundos fixos de caixa, um no
valor de € 25,00 à responsabilidade do colaborador Jorge Filomeno Peixoto Verganista Martins para
o cinema, e outro no valor de € 50,00 à responsabilidade do colaborador Daniel Fernandes Martins
para a Piscina Municipal.
2.6 Proposta para aprovação do mapa de fluxos de caixa - Processo n.º 2021/150.20.404/2;---------Para aprovação, foi presente à reunião proposta do Sr.º Presidente acompanhada de informação da
Divisão Financeira e Administrativa, registada sob o n.º 310 a 11/01/2022, a qual anexa o resumo
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diário da tesouraria de 30/12/2021, o mapa de fluxos de caixa e a demostração do desempenho
orçamental relativos ao ano transato. O Sr.º Presidente informou que esta aprovação decorre da
necessidade de incorporar o saldo de execução orçamental do ano anterior, numa revisão
orçamental, antes da aprovação dos documentos de prestação de contas.
Colocado a votação o Mapa dos Fluxos de Caixa de 2021 foi aprovado por unanimidade.
2.7 Proposta para aprovação da constituição de fundo de maneio - FITUR 2022 - Processo n.º
2022/350.30.002/3;----------------------------------------------------------------------------------------------------------Conforme informação do Gabinete de Apoio à Presidência e Vereadores e a fim de fazer face a
despesas inerentes a alimentação e deslocações da equipe encarregue da montagem e
desmontagem do stand a expor na FITUR, assim como a sua dinamização durante os dias em que irá
decorrer a feira, torna-se necessário a constituição de um fundo de maneio, pelo que de acordo com
o Regulamento Municipal de Fundo de Maneio, propõe o valor de dois mil euros, redistribuídos pelas
quatro dotações orçamentais constantes na informação.
Posto a votação foi aprovado por unanimidade a criação de um Fundo de Maneio no valor de dois mil
euros e a sua atribuição à colaboradora Catarina Alves.
2.8 Proposta para aprovação de redução de renda no âmbito do Regulamento do Parque
Empresarial de Proença-a-Nova - Processo n.º 2020/300.50.201/4;-------------------------------------------Presente um ofício da empresa Proentia, Lda. a solicitar a não atualização da renda relativa ao Lote
P13 do Parque Empresarial de Proença-a-Nova.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, não atualizar a renda do Lote P13 mantendo-a em
€ 0,25/m2, somente mais um ano, alertando a empresa para o arrastar desta situação e a
impossibilidade de futura manutenção.
2.9 Proposta para aprovação de redução de renda no âmbito do Regulamento do Parque
Empresarial de Proença-a-Nova - Processo n.º 2020/300.50.201/281;----------------------------------------Presente um email da empresa Suavepropósito, Lda. a solicitar novo período de carência e a
diminuição da renda a pagar, relativa à Fração I do Lote P0 do Parque Empresarial de Proença-aNova. Solicita também o pagamento das rendas em atraso em parcelas adequadas à sua realidade
económica.
Atendendo a que não houve qualquer pagamento desde o início do contrato, a Câmara deliberou a
elaboração de um Plano de Pagamentos, de modo a que a dívida seja paga, ainda que a prazo
temporal, deixando para depois a ponderação quanto a eventual redução do valor da renda.
2.10 Proposta para aprovação de cedência de Lote na Zona Industrial de Sobreira Formosa Processo n.º 2022/300.10.003/1;-----------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente relativa à cedência de lote na zona industrial de Sobreira
Formosa, na sequência do pedido apresentado pela empresa Daniel Nascimento Unipessoal, Lda.,
para instalação de atelier de design e marcenaria.
Colocada a votação foi deliberado por unanimidade ceder o Lote 3 do Loteamento Industrial de
Sobreira Formosa a Daniel Nascimento Unipessoal, Lda. ao preço de € 0,01/m2, para instalação de
atelier de design e marcenaria.
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2.11 Proposta para aprovação da afetação de encargos com os Recursos Humanos - Processo n.º
2022/150.20.200/1;----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta do Sr.º Presidente registada sob o n.º 536 a 11/01/2022, que incidiu na
informação da Unidade de Recursos Humanos, registada sob o n.º 301, ambas relativas à afetação de
encargos com os recursos humanos do município, durante o ano de 2022.
Colocada a votação foi deliberado por unanimidade aprovar os seguintes valores máximos a afetar a
encargos relativos aos trabalhadores:
I.

II.

III.

Com as remunerações base dos trabalhadores em funções públicas € 2.456.984,00 (dois
milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e quatro euros), montante
assegurado pelo orçamento do município através das rúbricas económicas 01010401,
01010601 e 01010902;
Com os recrutamentos necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e não
ocupados no mapa de pessoal € 126.786,00 (cento e vinte e seis mil setecentos e oitenta e
seis euros) montante assegurado pelo orçamento do município através da rúbrica económica
01010404;
Não afetar quaisquer verbas para alteração de posicionamento remuneratório por alteração
obrigatória, opção gestionária, bem como na atribuição de prémios de desempenho.

2.12 Proposta para aprovação de recrutamento de um Técnico Superior, na área académica de Eng.
Florestal e de quatro Assistentes Operacionais na área de atividade de Auxiliar de Serviços GeraisUtilização de Reservas de Recrutamento - Processo n.º 2022/250.10.101/1; -------------------------------Presente a proposta do Sr.º Presidente, registada sob o n.º 512 a 11/01/2022, bem como a
informação da Unidade de Recursos Humanos, registada sob o n.º 432, relativas ao recrutamento de
um (1) Técnico Superior, na área académica de Eng. Florestal e de quatro (4) Assistentes
Operacionais na área de atividade de Auxiliar de Serviços Gerais com recurso à Utilização de Reservas
de Recrutamento, para exercerem funções no Município de Proença-a-Nova em contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, ao abrigo do disposto no artigo 32.º do Anexo I
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 30.º da LTFP e n.º 1 dos artigos 4.º e
9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro:
a) O recurso à utilização da reserva de recrutamento interna de 1 (um) Técnico Superior, na
área académica de Eng. Florestal, para exercer funções na Divisão de Obras, Planeamento Urbano,
Ambiente e Cadastro no Setor de Informação Geográfica e Cadastro na modalidade de relação
jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, que corresponde à 2.ª posição do nível 15 da estrutura remuneratória da carreira de
Técnico Superior, conforme consta no anexo a que se refere o artigo 2.º do Decreto Regulamentar
n.º 14/2008, de 31/07, e tabela remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de
31/12, sendo em 2022 a correspondente a 1 215,93€;
b) O recurso à utilização da reserva de recrutamento interna de 4 (quatro) Assistentes
Operacionais, na área de atividade de Auxiliar de Serviços Gerais, para exercerem funções na Divisão
de Obras, Planeamento Urbano, Ambiente e Cadastro na Unidade de Ambiente, Higiene e Espaços
Verdes na modalidade de relação jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, que corresponde à 4.ª posição do nível 4 da estrutura
remuneratória da carreira de Assistente Operacional, conforme consta no anexo a que se refere o
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artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31/07, e tabela remuneratória única aprovada
pela Portaria n.º1553-C/2008, de 31/12, sendo em 2022 a correspondente a 705,00€;
c) Que o recrutamento seja efetuado nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 30.º da Portaria
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação.
2.13 Proposta para aprovação de abertura de procedimento concursal para recrutamento de três
trabalhadores para a carreira e categoria de Técnico Superior na modalidade de relação jurídica de
emprego público em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado-Processo n.º2022/250.10.101/2;--------------------------------------------------------------------Presente a proposta do Sr.º Presidente, registada sob o n.º 676 a 12/01/2022 e informação da
Unidade de Recursos Humanos, registada sob o n.º 532, relativas ao recrutamento de 3 (três)
trabalhadores para a carreira e categoria de Técnico Superior na modalidade de relação jurídica de
emprego público em regime de contrato em funções públicas por tempo indeterminado.
Colocada a votação foi deliberado por unanimidade, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, autorizar a abertura de
procedimento concursal e emitir parecer favorável no sentido de se proceder ao recrutamento de
trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público,
mediante procedimento concursal a que possam concorrer trabalhadores com e sem vínculo de
emprego público, nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da Lei do Trabalho em Funções Públicas (LTFP),
anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, em conjugação com a alínea g) do n.º 4 do artigo 11.º da
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, para o provimento dos seguintes
postos de trabalho:
1 (um) Técnico Superior na área académica de Contabilidade, na modalidade de relação
jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para exercer funções na Divisão Financeira e Administrativa no Setor de
Contabilidade;
1 (um) Técnico Superior na área académica de Engenharia de Produção
Animal/Zootécnica, na modalidade de relação jurídica de emprego público em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer funções na Divisão de
Obras, Planeamento Urbano, Ambiente e Cadastro no Setor de Segurança Alimentar e Veterinária;
1 (um) Técnico Superior na área académica de Engenharia Biológica e Alimentar, na
modalidade de relação jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, para exercer funções na Divisão de Obras, Planeamento Urbano,
Ambiente e Cadastro no Setor de Segurança Alimentar e Veterinária;
Mais deliberaram, que o prazo de apresentação das candidaturas seja de 10 dias úteis, nos termos do
artigo 18.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação.
2.14 Proposta para aprovação de candidatura a apoios municipais no âmbito do Regulamento do
Programa de Incentivos à Reabilitação Urbana-Processo n.º 2022/850.10.003/1;-------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente bem como informação da Divisão de Obras, Planeamento
Urbano, Ambiente e Cadastro, relativas a candidatura a apoios municipais no âmbito do
Regulamento do Programa de Incentivos à Reabilitação Urbana do Município de Proença-a-Nova,
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apresentada por Ana Maria Martins Fernandes, para pinturas em todo o edifício de habitação sito na
Rua Comendador João Martins, em Proença-a-Nova.
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) a
Ana Maria Martins Fernandes, após a vistoria de avaliação final.
2.15 Proposta para aprovação de atribuição de subsídio à Lusitânia Automóvel Clube para a
realização do Rali da Cortiçada 2022 - Processo n.º 2022/900.10.002/1;-------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente acompanhada de informação do Setor do Desporto, relativas
ao pedido de apoio efetuado pela Lusitânia Automóvel Clube para realização do rali da Cortiçada
2022.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, atribuir o apoio financeiro de € 6.000,00 à
Lusitânia Automóvel Clube, celebrar com ela um Protocolo e designar para gestor do contrato o
colaborador Gonçalo Farinha.
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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