Câmara Municipal
|Registo n.º 4284

|Data 03/03/2022

|Processo n.º 2022/150.10.701/4

EDITAL N.º 6
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
21/02/2022:
2.2 Proposta para aprovação de emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade Processo n.º 2022/450.30.003/22;---------------------------------------------------------------------------------------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 Júlia
Farinha Lopes – Cabeça de Casal da Herança de, residente em Proença-a-Nova, relativa ao prédio
rústico inscrito sob o artigo matricial n.º 59174, com a área de 5870m2, sito em Valito-Casal Velho, na
União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral, na proporção de 44/100 para o comparte Maria do
Rosário Farinha Lopes Martins, 12/100 para o comparte Maria Adelaide Farinha Lopes Martins e
44/100 para o comparte Fernando Farinha Lopes.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, bem como a emissão da
correspondente certidão de compropriedade.
2.3 Proposta para aprovação de cedência do Lote n.º 9 sito na Zona Industrial de Sobreira Formosa
- Processo n.º 2022/300.10.003/2;---------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente relativa à cedência de lote na Zona Industrial de Sobreira
Formosa, na sequência do pedido apresentado pela empresa Mendesom, Unipessoal Lda., para
instalação de armazém e loja para comércio de eletrodomésticos.
Colocada a votação foi deliberado por unanimidade ceder o Lote n.º9 do Loteamento Industrial de
Sobreira Formosa a Mendesom, Unipessoal, Lda., ao preço de € 0,01/m2, para instalação de
armazém e loja comercial.
2.4 Proposta para aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento - Ano 2022 - Processo n.º
2022/350.10.001/1;----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente, acompanhada da 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções
do Plano para o corrente ano.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes
Opções do Plano, do corrente ano.
Mais deliberaram submete-la à competente aprovação da Assembleia Municipal.
2.5 Proposta para aprovação da 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal - Ano 2022- Processo n.º
2022/250.10.101/3;----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Unidade de Recursos Humanos, relativas à 1.ª
Alteração ao Mapa de Pessoal do ano 2022.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, em cumprimento do previsto nos artigos 29.º a
31.º da LTFP, em conjugação com alínea a) do n.º 2 do atrigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3
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de setembro e do previsto na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2022, na qual
consta a previsão de um posto de trabalho, a prover, na carreira/categoria de Assistente Técnico, por
tempo indeterminado, para a Divisão de Educação, Ação Social, Cultura, Desporto e Juventude, na
Unidade de Cultura, Património e Bibliotecas.
Mais deliberaram submete-la à competente provação da Assembleia Municipal.
2.6 Proposta para aprovação de prorrogação do prazo de aceitação de transferência de
competências no âmbito da ação social- Processo n.º 2021/150.10.100/1;----------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente relativa à descentralização de competências no âmbito da Ação
Social.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, ao abrigo do n.º 5 do artigo 24.º do decreto-lei n.º
55/2020, de 12 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro, submeter à
Assembleia Municipal a decisão de solicitar a prorrogação do prazo até 1 de janeiro de 2023, por não
estarem, ainda, reunidas as condições para o exercício das competências no domínio da ação social.
2.7 Proposta de aprovação do aumento do número de bolsas de estudo - Processo n.º
2021/650.10.100/12;---------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura
Desporto e Juventude, referentes a aumento do número de bolsas de estudo a atribuir aos alunos do
ensino superior, no corrente ano letivo.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, atribuir mais 34 bolsas no valor unitário de €
50,00/mensais para além das 20 previstas em Regulamento a atribuir por ano letivo, no valor
unitário de € 75,00/mensais, durante dez meses, face o número de candidaturas apresentadas com
requisitos de admissão, perfazendo um total de € 32.000,00.
2.8 Proposta para aprovação de atribuição de subsídio à Associação de Ciclismo da Beira Interior
para a realização da I Taça Nacional de Juniores em Ciclismo de Estrada – Processo n.º
2022/850.10.003/4;----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente, assente no Parecer da Divisão de Educação, Ação Social,
Cultura, Desporto e Juventude e informação do Setor do Desporto relativas ao apoio a atribuir à
Associação de Ciclismo da Beira Interior para realização da I Taça de Portugal de Juniores em
Ciclismo.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, autorizar a celebração de Contrato Programa com
a Associação de Ciclismo da Beira Interior, atribuir-lhe o apoio monetário de doze mil e cem euros e
designar para gestor do contrato o colaborador Gonçalo Farinha.
2.9 Proposta para aprovação do pagamento de quota - Ano 2022 - Pinhal Maior-Associação de
Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul - Processo n.º 2022/850.10.002.01/1;-----------------------------Para aprovação, foi presente à reunião proposta do Sr.º Presidente acompanhada de informação da
Divisão Financeira e Administrativa, relativas ao pagamento da comparticipação financeira/quota
relativa ao ano de 2022.
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Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, transferir para a Pinhal Maior – Associação de
Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul, o valor de oito mil novecentos setenta e oito euros e
quarenta cêntimos.
2.10 Proposta para aprovação do pagamento de quota - Ano 2022 - à ADXTUR-Agência para o
Desenvolvimento Turístico das Aldeias de Xisto - Processo n.º 2022/850.10.002.01/2;------------------Para aprovação, foi presente à reunião proposta do Sr.º Presidente acompanhada da informação da
Divisão Financeira e Administrativa, relativas ao pagamento da comparticipação financeira/quota
relativa ao ano de 2022.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, transferir para a ADXTUR-Agência para o
Desenvolvimento Turístico das Aldeias de Xisto, o valor de sete mil seiscentos e oitenta euros.
2.11 Proposta para aprovação do pagamento de quota - Ano 2022 - Associação de Municípios
Natureza e Tejo - Processo n.º 2022/850.10.002.01/3;-------------------------------------------------------------Para aprovação, foi presente à reunião proposta do Sr.º Presidente acompanhada da informação da
Divisão Financeira e Administrativa, relativas ao pagamento da comparticipação anual/quota relativa
ao ano de 2022.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, transferir para a Associação de Municípios
Natureza e Tejo, o valor de vinte e cinco mil euros.
O Presidente ausentou-se da sala no início da votação deste assunto, só regressando após a votação,
por fazer parte dos órgãos sociais desta Associação.
2.12 Proposta para aprovação do pagamento de quota - Ano 2022 - Associação Nacional de
Municípios Portugueses - Processo n.º 2022/850.10.002.01/4;--------------------------------------------------Presente circular da Associação Nacional de Municípios Portugueses relativa à quota do ano 2022, a
pagar pelo município, cuja totalidade se cifra em quatro mil quatrocentos e vinte e três euros e
setenta e seis cêntimos. Recaiu sobre a mesma informação da Divisão Financeira e Administrativa e
proposta do Sr.º Presidente.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, pagar à Associação Nacional de Municípios
Portugueses o valor da quota anual, na importância de quatro mil quatrocentos e vinte e três euros e
setenta e seis cêntimos.
2.13 Proposta para aprovação do início do procedimento e participação procedimental - Alteração
do Regulamento do Parque Empresarial de Proença-a-Nova - Processo n.º 2022/100.10.400/1;------Presente proposta do Sr.º Presidente relativa a alteração ao Regulamento do Parque Empresarial de
Proença-a-Nova.
Colocado a votação e considerando as informações que acompanham a presente proposta e que
aqui se dão por reproduzidas, ao abrigo do previsto no artigo 33.º n.º 1 alínea k) do Regime Jurídico
das Autarquias Locais, constante do Anexo I à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação
com o disposto nos artigos 55.º e 98.º do CPA, foi deliberado por unanimidade:
1. Dar início ao procedimento de alteração do Regulamento do Parque Empresarial de Proençaa-Nova;
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2. Que a constituição como interessados bem co mo a apresentação de contributos para a
elaboração do projeto de alteração regulamentar se processe mediante formulário
disponível no sítio institucional do Município, endereçado ou entregue pessoalmente nos
Paços do Concelho ou remetido por correio eletrónico para o endereço geral@cmproencanova.pt, dispondo os interessados de 10 dias úteis para o fazer;
3. Que se proceda à publicitação por Edital, no sítio institucional do Município do início do
procedimento, com a indicação do órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data
em que o mesmo se iniciou, do objeto da alteração regulamentar e da forma como se pode
processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos;
4. Que a direção deste procedimento a quem caberá a instrução do processo atendendo à
matéria versada seja delegada na seguinte comissão técnica:
i. Luís Miguel Cardoso Ferreira (Chefe da Divisão Financeira e Administrativa e presidente
desta comissão);
ii. Anabela da Silva Lopes (Dirigente Intermédio de 3.º Grau da Unidade Jurídica);
iii. António Mateus Filipe (Técnico Superior).
2.14 Proposta para aprovação do início do procedimento e participação procedimental Elaboração do Código de Posturas do Município de Proença-a-Nova - Processo n.º
2022/100.10.400/2;----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente, relativa a elaboração do Código de Posturas do Município de
Proença-a-Nova.
Colocado a votação e considerando a informação que acompanha a presente proposta e que aqui se
dá por reproduzida, ao abrigo do previsto no artigo 33.º n.º 1 alínea k) do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, constante do Anexo I à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com o
disposto nos artigos 55.º e 98.º do CPA, foi deliberado por unanimidade:
1. Dar início ao procedimento de elaboração do Código de Posturas do Município de Proença-aNova;
2. Que a constituição como interessados bem co mo a apresentação de contributos para a
elaboração do projeto de alteração regulamentar se processe mediante formulário
disponível no sítio institucional do Município, endereçado ou entregue pessoalmente nos
Paços do Concelho ou remetido por correio eletrónico para o endereço geral@cmproencanova.pt, dispondo os interessados de 10 dias úteis para o fazer;
3. Que se proceda à publicitação por Edital, no sítio institucional do Município do início do
procedimento, com a indicação do órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data
em que o mesmo se iniciou, do objeto da alteração regulamentar e da forma como se pode
processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos;
4. Que a direção deste procedimento a quem caberá a instrução do processo atendendo à
matéria versada seja delegada na seguinte comissão técnica:
i. Célia Regina Cardoso (Chefe da Divisão de Obras, Planeamento Urbano, Ambiente e
Cadastro, presidente desta comissão);
ii. Anabela da Silva Lopes (Dirigente Intermédio de 3.º Grau da Unidade Jurídica);
iii. Isabel Alexandra Alves Gaspar (Técnico Superior).
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2.15 Proposta para aprovação do início do procedimento e participação procedimental –
Elaboração do Regulamento de Apoio no Combate à Vespa Velutina - Processo n.º
2022/100.10.400/3;----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente, acompanhada de informação do Gabinete de Proteção Civil e
Florestas, relativas a elaboração do Regulamento de Apoio para Aquisição de Equipamento e/ou
Material para Combate à Vespa Velutina
Colocado a votação e considerando a informação que acompanha a presente proposta e que aqui se
dá por reproduzida, ao abrigo do previsto no artigo 33.º n.º 1 alínea k) do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, constante do Anexo I à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com o
disposto nos artigos 55.º e 98.º do CPA, foi deliberado por unanimidade:
1. Dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento de Apoio para Aquisição de
Equipamento e/ou Material para Combate à Vespa Velutina;
2. Que a constituição como interessados bem co mo a apresentação de contributos para a
elaboração do projeto de alteração regulamentar se processe mediante formulário
disponível no sítio institucional do Município, endereçado ou entregue pessoalmente nos
Paços do Concelho ou remetido por correio eletrónico para o endereço geral@cmproencanova.pt, dispondo os interessados de 10 dias úteis para o fazer;
3. Que se proceda à publicitação por Edital, no sítio institucional do Município do início do
procedimento, com a indicação do órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data
em que o mesmo se iniciou, do objeto da alteração regulamentar e da forma como se pode
processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos;
4. Que a direção deste procedimento, a quem caberá a instrução do processo, atendendo à
matéria versada, seja delegada na seguinte comissão técnica:
i. Daniel Lourenço Farinha (Técnico Superior, presidente desta comissão);
ii. Cláudia de Fátima Pereira Alves (Técnico Superior);
iii. Ciel Cileno de Sá Rodrigues (Técnico Superior).
2.16 Proposta para aprovação de candidatura a apoios municipais no âmbito do Regulamento do
Programa de Incentivos à Reabilitação Urbana - Processo n.º 2022/850.10.003/18; ---------------------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 Cesaltina da Conceição Pires – Cabeça de Casal da Herança de, para substituição de
telhado, estrutura e revestimento de habitação sita em Sobreira Formosa.
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) a
Cesaltina da Conceição Pires – Cabeça de Casal da Herança de, após a vistoria de avaliação final.
2.17 Proposta para aprovação de autorização de instalação das infraestruturas de produção de
energia (Central Solar Fotovoltaica) - Cassalão e Marinha - S. Pedro do Esteval - Processo n.º
2021/450.10.204/624;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente despacho do Sr.º Presidente, bem como, informação da Divisão de Obras, Planeamento
Urbano, Ambiente e Cadastro, relativos à comunicação prévia de obras de edificação de uma
unidade de pequena produção (central solar fotovoltaica) na freguesia de S. Pedro do Esteval –
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artigos 8332, 8333 e 8331 – construção nova, requerida por Solitudo-Energias Renováveis,
Unipessoal, Lda.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, nos termos do artigo 24.º do PDM, autorizar a
instalação das infraestruturas de produção de energia, reconhecendo que tal não acarreta prejuízos
inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento local, após ponderação dos seus eventuais
efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas
afetadas.
2.18 Proposta para aprovação de autorização de instalação das infraestruturas de produção de
energia (Central Solar Fotovoltaica) - Antas - União de Freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da
Beira - Processo n.º 2021/450.10.204/585;----------------------------------------------------------------------------Presente despacho do Sr.º Presidente, bem como, informação da Divisão de Obras, Planeamento
Urbano, Ambiente e Cadastro, relativos à comunicação prévia de obras de edificação de uma
unidade de pequena produção (central solar fotovoltaica) na União de Freguesias de Sobreira
Formosa e Alvito da Beira – Antas – construção nova, requerida por Solitudo-Energias Renováveis,
Unipessoal, Lda.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, nos termos do artigo 24.º do PDM, autorizar a
instalação das infraestruturas de produção de energia, reconhecendo que tal não acarreta prejuízos
inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento local, após ponderação dos seus eventuais
efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas
afetadas.
2.19 Proposta para aprovação de autorização de instalação das infraestruturas de produção de
energia (Central Solar Fotovoltaica) - Vale do Pereiro - S. Pedro do Esteval - Processo n.º
2021/450.10.204/632;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente despacho do Sr.º Presidente, bem como, informação da Divisão de Obras, Planeamento
Urbano, Ambiente e Cadastro, relativos à comunicação prévia de obras de edificação de uma
unidade de pequena produção (central solar fotovoltaica) na freguesia de S. Pedro do Esteval – Vale
do Pereiro – construção nova, requerida por Solitudo-Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, nos termos do artigo 24.º do PDM, autorizar a
instalação das infraestruturas de produção de energia, reconhecendo que tal não acarreta prejuízos
inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento local, após ponderação dos seus eventuais
efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas
afetadas.
2.20 Proposta para aprovação de autorização de instalação das infraestruturas de produção de
energia (Central Solar Fotovoltaica) - Moimento - União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral Processo n.º 2021/450.10.204/630;-------------------------------------------------------------------------------------Presente despacho do Sr.º Presidente, bem como, informação da Divisão de Obras, Planeamento
Urbano, Ambiente e Cadastro, relativos à comunicação prévia de obras de edificação de uma
unidade de pequena produção (central solar fotovoltaica) na União de Freguesias de Proença-a-Nova
e Peral – Moimento – construção nova, requerida por Solitudo-Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.
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Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, nos termos do artigo 24.º do PDM, autorizar a
instalação das infraestruturas de produção de energia, reconhecendo que tal não acarreta prejuízos
inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento local, após ponderação dos seus eventuais
efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas
afetadas.
2.21 Proposta para aprovação de autorização de instalação das infraestruturas de produção de
energia (Central Solar Fotovoltaica) – Eira da Prata - União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral
- Processo n.º 2021/450.10.204/634;------------------------------------------------------------------------------------Presente despacho do Sr.º Presidente, bem como, informação da Divisão de Obras, Planeamento
Urbano, Ambiente e Cadastro, relativos à comunicação prévia de obras de edificação de uma
unidade de pequena produção (central solar fotovoltaica) na União de Freguesias de Proença-a-Nova
e Peral – Eira da Prata – construção nova, requerida por Solitudo-Energias Renováveis, Unipessoal,
Lda.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, nos termos do artigo 24.º do PDM, autorizar a
instalação das infraestruturas de produção de energia, reconhecendo que tal não acarreta prejuízos
inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento local, após ponderação dos seus eventuais
efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas
afetadas.
2.22 Proposta para aprovação de autorização de instalação das infraestruturas de produção de
energia (Central Solar Fotovoltaica) - Vale da Estrada - S. Pedro do Esteval - Processo n.º
2021/450.10.204/628;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente despacho do Sr.º Presidente, bem como, informação da Divisão de Obras, Planeamento
Urbano, Ambiente e Cadastro, relativos à comunicação prévia de obras de edificação de uma
unidade de pequena produção (central solar fotovoltaica) na freguesia de S. Pedro do Esteval – Vale
da Estrada – construção nova, requerida por Solitudo-Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, nos termos do artigo 24.º do PDM, autorizar a
instalação das infraestruturas de produção de energia, reconhecendo que tal não acarreta prejuízos
inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento local, após ponderação dos seus eventuais
efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas
afetadas.
2.23 Proposta para aprovação de procedimento de legalização de exploração pecuária tipo 3 no
âmbito do Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas – Proença-a-Nova Processo n.º2022/450.10.204/51;----------------------------------------------------------------------------------------Presente despacho do Sr.º Presidente, bem como informação da Divisão de Obras, Planeamento
Urbano, Ambiente e Cadastro, relativos ao pedido de legalização de uma instalação pecuária tipo 3
sita em Proença-a-Nova, solicitada pelo Seminário dos Missionários do Preciosíssimo Sangue.
Posto a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização da obra e a utilização
pretendida.
2.24 Proposta para aprovação do Guia de Participação - Festivais Gastronómicos - Processo n.º
2022/900.10.503/1;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Presente proposta do Sr.º Vice-Presidente, bem como, informação do Setor da Comunicação,
relativas aos festivais gastronómicos a realizar em 2022.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar o Guia de Participação nos Festivais
Gastronómicos 2022, prevendo-se um gasto máximo de € 5.000,00 com os produtos a oferecer aos
restaurantes aderentes e 6.000,00 com os prémios a atribuir em merchandising e vales.
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
Digitally signed
by JOÃO
Assinatura
JOÃOGRL_ASSINATURA_1
MANUEL
MANUEL VENTURA GRILO DE
VENTURA GRILO MELO LOBO
Date: 2022.03.03 18:00:28
DE MELO LOBO
+00:00

João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo
Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa.
Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.

Município de Proença-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proença-a-Nova | NIPC 505 377 802
Contato: +(351) 274 670 000 | Fax: (+351) 274 672 697 | geral@cm-proencanova.pt | www.cm-proencanova.pt
Página 8 de 8| DE040V02

