Câmara Municipal
|Registo n.º 2922

|Data 14/02/2022

|Processo n.º 2022/150.10.701/3

EDITAL N.º 5
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
07/02/2022: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 Proposta para aprovação do pedido de redução do pagamento de consumo de água - Processo
n.º 2022/800.10.303/1;----------------------------------------------------------------------------------------------------Presente o requerimento apresentado por Nuno Miguel Rodrigues Rocha, 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 € 357,74, valor este que poderá vir a ser alterado em função do recálculo
de faturação a efetuar.
2.3 Proposta para aprovação de emissão de parecer solicitado pelo Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas, I.P. à Câmara Municipal, no âmbito do Regime Jurídico Aplicável às Ações
de Arborização e Rearborização – Autorização prévia a conceder a José Tavares Fernandes Processo n.º 2022/450.10.006/1;-----------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente, acompanhada da informação do Gabinete de Proteção Civil e
Florestas, referentes à emissão de parecer, solicitado pelo Instituto de Conservação da Natureza e
Florestas, I.P. relativo à autorização prévia a conceder a José Tavares Fernandes, para ações de
rearborização, num total de 33,08 hectares com medronheiro (0,53 ha), pinheiro bravo (25,91 ha) e
sobreiro (6,64 ha).
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade emitir parecer favorável, nos termos exarados na
proposta e informação presentes na reunião.
2.4 Proposta para aprovação de emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade Processo n.º 2022/450.30.003/2;-----------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Divisão de Obras, Planeamento Urbano,
Ambiente e Cadastro, referentes à emissão de certidão de compropriedade, requerida por Alfredo
Lopes, residente em Proença-a-Nova, relativa ao prédio rústico inscrito sob o artigo matricial n.º
37664, com a área de 450m2, sito em Nogueira, na União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral,
na proporção de ½ para cada um dos compartes João Manuel Cristóvão Tavares e Márcia Maria
Cristóvão Tavares.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, bem como a emissão da
correspondente certidão de compropriedade.
2.5 Proposta para aprovação de emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade Processo n.º 2022/450.30.003/7;------------------------------------------------------------------------------------------
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Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Divisão de Obras, Planeamento Urbano,
Ambiente e Cadastro, referentes à emissão de certidão de compropriedade, requerida por Adelino
Dias Cardoso, residente em Moitas, relativa ao prédio rústico inscrito sob o artigo matricial n.º 8272,
com a área de 1.053m2, sito em Cruz, na União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral, na
proporção de ½ para cada um dos compartes Carla Alexandra Afonso Cardoso e Tiago Miguel Jorge
Lopes.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, bem como a emissão da
correspondente certidão de compropriedade.
2.6 Proposta para aprovação de emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade Processo n.º 2022/450.30.003/8;-----------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Divisão de Obras, Planeamento Urbano,
Ambiente e Cadastro, referentes à emissão de certidão de compropriedade, requerida por Adelino
Dias Cardoso, residente em Moitas, relativa ao prédio rústico inscrito sob o artigo matricial n.º 8266,
com a área de 775m2, sito em Cruz, na União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral, na proporção
de ½ para cada um dos compartes Carla Alexandra Afonso Cardoso e Tiago Miguel Jorge Lopes.
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 emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade Processo n.º 2022/450.30.003/11;---------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Divisão de Obras, Planeamento Urbano,
Ambiente e Cadastro, referentes à emissão de certidão de compropriedade, requerida por Alfredo
Lopes, residente em Proença-a-Nova, relativa ao prédio rústico inscrito sob o artigo matricial n.º
37661, com a área de 3.500m2, sito em Nogueira, na União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral,
na proporção de ½ para cada um dos compartes João Manuel Cristóvão Tavares e Márcia Maria
Cristóvão Tavares.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, bem como a emissão da
correspondente certidão de compropriedade.
2.8 Proposta para aprovação da correção de documentos – Prestação de Contas-Ano 2020 Processo n.º 2021/150.20.404/1;----------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Divisão Financeira e Administrativa, referentes
a correção de documentos da Prestação de Contas de 2020.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar os mapas corrigidos da Demonstração de
Resultados, Balanço, Demonstração das Alterações do Património Líquido, Controlo Orçamental da
Despesa e Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos. Face a alteração do resultado líquido do
exercício de 2020 cujo valor anteriormente aprovado era de - € 1.319.952,78 (um milhão, trezentos
e dezanove mil, novecentos e cinquenta e dois euros e setenta e oito cêntimos) propõe-se que o
valor retificado de - € 1.319.361,91 (um milhão, trezentos e dezanove mil, trezentos e sessenta e um
euros e noventa e um cêntimos), seja levado à conta “563 – Resultados Transitados”.
Mais deliberaram submete-los à apreciação da Assembleia Municipal.
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2.9 Proposta para aprovação da minuta do Contrato-Programa a celebrar com o Centro de Ciência
Viva de Proença-a-Nova – Processo n.º 2022/850.10.003/15;---------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura,
Desporto e Juventude, relativas à necessidade de celebração de Contrato Programa com o Centro de
Ciência Viva para apoio e divulgação científica e tecnológica no concelho de Proença-a-Nova.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, autorizar a celebração do Contrato Programa com
o Centro de Ciência Viva de Proença-a-Nova, aprovando a sua minuta, atribuir-lhe o apoio monetário
de duzentos e trinta mil euros e designar para gestor do contrato a colaboradora Paula Balau.
Mais deliberaram submete-lo à competente aprovação da Assembleia Municipal.
O Sr.º Vice-Presidente ausentou-se da sala no início do tratamento deste assunto, só regressando
após a votação, por fazer parte dos órgãos sociais desta Associação.
2.10 Proposta para aprovação da minuta do Contrato-Programa a celebrar com a Associação
Cultural, Recreativa e Desportiva de Atalaias - Processo n.º 2022/850.10.003/14;------------------------Para aprovação, foi presente à reunião proposta do Sr.º Presidente acompanhada de informação da
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura, Desporto e Juventude, relativas á necessidade de
celebração de Contrato Programa com a Associação de Atalaias para gestão e dinamização do polo
da biblioteca municipal naquela localidade.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, atribuir o apoio monetário de nove mil euros à
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva das Atalaias, aprovar a minuta do Contrato Programa e
designar para gestor do contrato a colaboradora Carla Gaspar.
2.11 Proposta para aprovação da minuta do Contrato-Programa a celebrar com a Companhia de
Teatro de Montes da Senhora – Processo n.º 2022/850.10.003/;-----------------------------------------------Para aprovação, foi presente à reunião proposta do Sr.º Presidente acompanhada de informação da
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura, Desporto e Juventude, relativas á necessidade de
celebração de Contrato Programa com a Companhia de Teatro dos Montes da Senhora, para
realização das atividades calendarizadas para o ano corrente e para as comemorações do seu 25.º
aniversário.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, atribuir o apoio monetário de cinco mil e
quinhentos euros à Companhia de Teatro dos Montes da Senhora, aprovar a minuta do Contrato
Programa e designar para gestor do contrato a colaboradora Carla Gaspar.
2.12 Proposta para aprovação de atribuição de subsídio à Associação Portuguesa de Apoio ao
Recluso - Processo n.º 2022/850.10.003/16;--------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente, assente no parecer da Divisão de Educação, Ação Social,
Cultura, Desporto e Juventude e ofício da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, relativos a
donativo para apoio à reabilitação e reintegração de reclusos.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, atribuir à Associação Portuguesa de Apoio ao
Recluso, o apoio de cem euros.
2.13 Proposta para aprovação de atribuição de subsídio à Associação Portuguesa de Deficientes Delegação Distrital de Castelo Branco - Processo n.º 2022/850.10.003.02/4;------------------------------Município de Proença-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proença-a-Nova | NIPC 505 377 802
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Presente proposta do Sr.º Presidente, assente no parecer da Divisão de Educação, Ação Social,
Cultura, Desporto e Juventude e ofício da Associação Portuguesa de Deficientes, relativos a donativo
para promoção e defesa das pessoas com mobilidade reduzida.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, atribuir à Associação Portuguesa de
Deficientes, o apoio de cento e cinquenta euros.
2.14 Proposta para aprovação de atribuição de subsídio à Associação Portuguesa Amigos de Raoul
Follereau - Processo n.º 2022/850.10.003/12;------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente, assente no parecer da Divisão de Educação, Ação Social,
Cultura, Desporto e Juventude e ofício da Associação Portuguesa Amigos Raoul Follereau, relativos a
pedido de donativo para prosseguimento do apoio que têm vindo a prestar a doentes com lepra.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, atribuir à Associação Portuguesa Amigos Raoul
Follereau, o apoio de cento e cinquenta euros.
2.15 Proposta para aprovação do início do procedimento da 2.ª Alteração à 1.ª Revisão do Plano
Diretor Municipal de Proença-a-Nova - Processo n.º 2022/150.10.400/1;------------------------------------Presente a proposta do Sr.º Presidente registada sob o n.º 2167 a 02/02/2022, acompanhada de
informação da Divisão de Obras, Planeamento Urbano, Ambiente e Cadastro, registada sob o n.º
2130 a 02/02/2022, relativas a alteração do Plano Diretor Municipal por força da Lei de Bases do
Ordenamento do Território e do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.
Colocada a votação, foi deliberado por unanimidade:

1 - Dar início ao processo da 2.ª Alteração à 1.ª Revisão do PDM de Proença-a-Nova publicado pelo
Aviso n.º 8666/2015, de 7 de agosto, no Diário da República, 2.ª Série, n.º 153, com a alteração
efetuada para adequação ao RERAE, publicada no Diário da República, 2.ª Série n.º 74, de 15 de abril,
Aviso (extrato) n.º 6334/2020, para:






Adequar as disposições do plano decorrentes da entrada em vigor das leis referentes ao
ordenamento do território, contribuindo neste sentido para a sua atualização e adaptação ao
novo quadro legal, destacando se a Lei n.º31/2014, de 30 de maio (LBPPSOTU), o Decreto-Lei
n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT) e Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto;
Adequar as disposições do plano decorrentes da entrada em vigor do novo quadro legal
referente ao ordenamento florestal e defesa da floresta contra incêndios publicado pelo
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na atual redação, ao regime jurídico dos planos de
ordenamento, de gestão e de intervenção de âmbito florestal, publicado pelo Decreto-Lei n.º
16/2009, de 14 de janeiro na sua atual redação, como também da entrada em vigor do
Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF-CL), publicado pela
Portaria n.º 56/2019 de 11 de fevereiro;
Ajustar-se à conjuntura económica e social atual e às dinâmicas urbanas daí resultantes,
decorrente da evolução das condições económicas e sociais que fundamentaram algumas
das opções do plano em vigor, ajustamentos estes considerados necessários e urgentes para
o desenvolvimento económico e a atratividade territorial que se pretende para o concelho
de Proença-a-Nova;
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Aperfeiçoar o plano, revendo algumas regras por se apresentarem inadequadas face à
realidade, clarificando de forma a que o documento contribua para o desenvolvimento
económico e social de forma sustentável do concelho.
2 - De acordo com o disposto no artigo 86.º, e n.º 2 do artigo 119.º, do Decreto-Lei n.º 80/2015, de
14 de maio, o acompanhamento da alteração ao Plano é facultativo, considerando-se, no entanto,
face à natureza das alterações identificadas, a necessidade do acompanhamento por parte da
CCDRC, a solicitar quando tal se revele necessário, devendo-se para o efeito, comunicar a
deliberação da Câmara Municipal de proceder à alteração ao PDM.
3 - Nos termos do artigo 76.º do RJIGT, aprovar os respetivos termos de referência e oportunidade
constantes da informação técnica e que fazem parte integrante da presente deliberação, fixando o
prazo até 31 de dezembro de 2022 para a elaboração da proposta da 2.ª Alteração à 1.ª Revisão do
Plano Diretor Municipal de Proença-a-Nova em vigor, incluindo aprovação pela Assembleia
Municipal.
4 - Estabelecer o período de participação de todos os interessados para a formulação de sugestões e
para a apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no
âmbito do presente procedimento de alteração, nos termos previstos no n.º2 do artigo 88.º, do
RJIGT, por um período de quinze dias, contados a partir do dia seguinte ao da publicação da
deliberação no Diário da República.

5 - Ao abrigo do n.º1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua redação
atual, e do artigo 120.º do RJIGT, não sujeitar a presente alteração do PDM a procedimento de
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), atendendo a que as alterações a introduzir não se consideram
suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente, de acordo com os fundamentos constantes da
informação técnica e que fazem parte integrante da presente deliberação.
6 - Divulgar a deliberação através de editais nos lugares de estilo, no sítio da internet da Câmara
Municipal de Proença a Nova, na comunicação social e na plataforma colaborativa de gestão
territorial (n.º 1 do artigo 76.º do RJIGT).
2.16 Proposta para aprovação de candidatura a apoios municipais no âmbito do Regulamento do
Programa de Incentivos à Reabilitação Urbana - Processo n.º 2021/850.10.002/14; ---------------------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,
apresentada por Maria de Fátima Nunes Martins, para substituição de portas exteriores e caixilharias
na habitação sita em Proença-a-Nova.
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio de € 1.050,00 (mil e cinquenta euros) a Maria
de Fátima Nunes Martins, após a vistoria de avaliação final.
2.17 Proposta para aprovação de procedimento de legalização de estabelecimento industrial Tipo 3
no âmbito do Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas e de Comércio Catraia Cimeira - Processo n.º2022/450.10.204/2;------------------------------------------------------------------Presente despacho do Sr.º Presidente bem como informação da Divisão de Obras, Planeamento
Urbano, Ambiente e Cadastro, relativos ao pedido de legalização de um edifício de estabelecimento
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industrial tipo 3 e comércio, sito em Catraia Cimeira, efetuado por Lusocoalho – Indústria e Comércio
de Enzimas, Lda..
Posto a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização da obra e a utilização
pretendida.
2.18 Proposta para aprovação do Plano de Promoção das Acessibilidades da Vila de Proença-aNova - Processo n.º 2021/300.10.005/70;-----------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente bem como informação do Setor da Mobilidade, relativas ao
Plano de Promoção das Acessibilidades da Vila de Proença-a-Nova.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar o Plano de Promoção das
Acessibilidades da Vila de Proença-a-Nova.
Mais deliberaram remetê-lo á competente aprovação da Assembleia Municipal.
2.19 Proposta para não aprovação da lista de erros e omissões – Concurso público para a
construção da Casa da Cultura e da Memória de Proença-a-Nova - Processo n.º
2022/300.10.001/1;----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente informação do júri do concurso da empreitada de construção da casa da cultura e da
memória de Proença-a-Nova, relativa à apresentação de lista de erros e omissões das peças do
procedimento, apresentada pela empresa Certificoimbra – Engenharia, Construção, Certificação
Energética, Lda.
Colocada a votação, foi deliberado por unanimidade, não aprovar a lista de erros e omissões
apresentada, por se encontrarem corretas as medições patenteadas a concurso, não havendo
qualquer alteração de aspetos fundamentais das peças do procedimento. Mais deliberaram
prorrogar por mais 15 dias a partir da publicação no Diário da República o prazo fixado para a
apresentação das propostas.
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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