Câmara Municipal
|Registo n.º 5189

|Data 16/03/2022

|Processo n.º 2022/150.10.701/5

EDITAL N.º 7
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 07/03/2022:
2.2 Proposta para aprovação do pedido de redução do pagamento de consumo de água - Rutura na
ligação de abastecimento - Processo n.º 2022/800.10.303/2;----------------------------------------------------Presente requerimento apresentado por Ana Maria do Carmo Gonçalves Vaz Ribeiro, solicitando a
redução do valor faturado, devido a rotura na ligação de água, na sua habitação em Chão Redondo.
Posto a votação, foi deliberado, por unanimidade, efetuar a referida redução, resultando num apoio
ao consumidor no valor de € 310,11, valor este que poderá vir a ser alterado em função do recálculo
de faturação a efetuar. O vereador Carlos não interferiu nesta votação por ser familiar do
requerente.
2.3 Proposta para aprovação do pedido de redução do pagamento de consumo de água - Rutura na
ligação de abastecimento - Processo n.º 2022/800.10.303/3;----------------------------------------------------Presente requerimento apresentado por António Manuel Mateus Dias, solicitando a redução do
valor faturado, devido a rotura na ligação de água, na sua habitação em Pedra do Altar.
Posto a votação, foi deliberado, por unanimidade, efetuar a referida redução, resultando num apoio
ao consumidor no valor de € 511,16, valor este que poderá vir a ser alterado em função do recálculo
de faturação a efetuar.
2.4 Proposta para aprovação da abertura do procedimento de Hasta Pública – Arrendamento das
Lojas do Mercado Municipal de Proença-a-Nova - Processo n.º 2022/300.50.201/4;---------------------Presente a proposta do Sr.º Presidente acompanhada do Programa de Procedimento e Caderno de
Encargos da Hasta Pública a realizar para arrendamento de lojas no Mercado Municipal de Proençaa-Nova.
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a abertura e as peças do procedimento da
Hasta Pública para arrendamento de lojas no Mercado Municipal de Proença-a-Nova e designar para
a Comissão da Hasta Pública os seguintes colaboradores: Célia Cardoso, na qualidade de presidente;
Fernando Bruno Fernandes e Luís Carpinteiro na qualidade de elementos efetivos; António Filipe e
Marisa Melo na qualidade de elementos suplentes.
2.5 Proposta para aprovação da celebração do Contrato-Programa com a Associação Magnalingue
ONGD - Processo n.º 2022/850.1 0.002/2;-----------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente, parecer da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura, Desporto
e Juventude e informação do setor de Ação Social, referentes a contrato programa a celebrar com a
Associação Magnalingue ONG.
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Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a celebração de Contrato Programa com
a Associação Magnalingue, atribuir-lhe o apoio monetário de dezasseis mil euros e designar para
gestor do contrato o colaborador Luís Ferreira. O vereador Carlos absteve-se nesta votação, por ter
feito parte dos órgãos sociais daquela associação, referindo ter achado por bem sair de tal cargo.
2.6 Proposta para aprovação da minuta do Contrato-Programa a celebrar com a Associação de Pais
e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Públicas do Concelho de Proença-a-Nova Processo n.º 2022/850.10.002/1;-----------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura,
Desporto e Juventude, referentes ao apoio solicitado pela Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova para o funcionamento das componentes
de apoio à família (CAF) no 1.º ciclo do ensino básico de Proença-a-Nova e nas atividades de tempos
livres (ATL).
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a celebração do Contrato Programa com
o Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova e a Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova, aprovando a sua minuta, atribuir-lhe o apoio monetário
de quinze mil e duzentos euros e designar para gestor do contrato a colaboradora Paula Balau.
2.7 Proposta para aprovação da minuta do Contrato-Programa a celebrar com o Clube de
Caçadores do Concelho de Proença-a-Nova - Processo n.º 2022/850.10.002/3;----------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente, parecer da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura, Desporto
e Juventude e informação do setor de Ação Social, que incidem no pedido de apoio efetuado pelo
Clube de Caçadores do Concelho de Proença-a-Nova.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a celebração do Contrato Programa com
o Clube de Caçadores do Concelho de Proença-a-Nova, aprovando a sua minuta, atribuir-lhe o apoio
monetário de três mil e quinhentos euros e designar para gestor do contrato o colaborador Daniel
Farinha.
2.8 Proposta para aprovação da minuta do protocolo a celebrar com a Fundação Álvaro de
Carvalho e The Claude And Sofia Marion Foundation - Processo n.º 2022/850.10.002/4;---------------Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura,
Desporto e Juventude, relativas ao Protocolo a celebrar com a Fundação Álvaro de Carvalho e The
Claude And Sofia Marion Foundation.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a celebração do Protocolo com a
Fundação Álvaro de Carvalho e The Claude And Sofia Marion Foundation e designar para gestor do
contrato a colaboradora Paula Balau.
2.9 Proposta para aprovação de atribuição de subsídio à Escola Superior Agrária de Castelo Branco
para a realização do III Colóquio Nacional de Plantas Aromáticas e Medicinais - Processo n.º
2022/850.10.003/20;---------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente, parecer da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura, Desporto
e Juventude e informação do setor de Ação Social, referentes ao subsídio solicitado pela Escola
Superior Agrária de Castelo Branco, entidade parceira no âmbito da realização do III Colóquio
Nacional de Plantas Aromáticas e Medicinais.
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Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio monetário de mil e quinhentos
euros à Associação Portuguesa de Horticultura, mediante a celebração de Protocolo e designar para
gestor do protocolo a colaboradora Paula Balau.
2.10 Proposta para aprovação da revisão de preços da empreitada “Requalificação da Praia Fluvial
de Aldeia Ruiva e Espaço Envolvente-Lote 1” - Processo n.º 2020/300.10.001/6;--------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente assente na informação da Divisão de Obras, Planeamento
Urbano, Ambiente e Cadastro e informação do serviço de Empreitadas de Obras Públicas, relativas a
revisão de preços da empreitada de Requalificação da Praia Fluvial de Aldeia Ruiva e Espaço
Envolvente-Lote 1.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar o auto n.º 1 da revisão de preços da
empreitada de Requalificação da Praia Fluvial de Aldeia Ruiva e Espaço Envolvente-Lote 1, na
importância de € 2.289,13, acrescido do Iva à taxa de 6%.
2.11 Proposta para aprovação da revisão de preços da empreitada “Requalificação da Praia Fluvial
de Aldeia Ruiva e Espaço Envolvente-Lote 2” - Processo n.º 2020/300.10.001/7;--------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente, assente na informação da Divisão de Obras, Planeamento
Urbano, Ambiente e Cadastro e informação do serviço de Empreitadas de Obras Públicas, relativas a
revisão de preços da empreitada de Requalificação da Praia Fluvial de Aldeia Ruiva e Espaço
Envolvente-Lote 2.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar o auto n.º 1 da revisão de preços da
empreitada de Requalificação da Praia Fluvial de Aldeia Ruiva e Espaço Envolvente-Lote 2, na
importância de € 11.592,40, acrescido do Iva à taxa de 6%.
2.12 Proposta para aprovação de procedimento de legalização de estabelecimento industrial Tipo 3
ao abrigo do Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas – Sobreira
Formosa - Processo n.º2021/450.10.204/595;------------------------------------------------------------------------Presente despacho do Sr.º Presidente, bem como parecer e informação da Divisão de Obras,
Planeamento Urbano, Ambiente e Cadastro relativos ao pedido de legalização de um
estabelecimento industrial tipo 3, sito em Sobreira Formosa, efetuado por José dos Santos
Nascimento Cardoso.
Posto a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização da obra e a utilização
pretendida. O vereador Carlos Gonçalves não participou nesta votação por ser familiar do
requerente.
2.13 Proposta para aprovação de procedimento de legalização do Centro Social e Casa MortuáriaPeral - Processo n.º2022/450.10.204/46;------------------------------------------------------------------------------Presente despacho do Sr.º Presidente bem como parecer e informação da Divisão de Obras,
Planeamento Urbano, Ambiente e Cadastro relativos ao pedido de legalização de edifícios destinados
a Centro Social e Casa Mortuária, sitos em Peral, efetuado pela Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de Peral.
Posto a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização das obras e as
utilizações pretendidas.
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2.14 Proposta para aprovação do pedido de isenção de taxas – Procedimento de legalização Processo n.º 2022/450.10.204/47;---------------------------------------------------------------------------------------Presente despacho do Sr.º Presidente assente na informação da Divisão de Obras, Planeamento
Urbano, Ambiente e Cadastro, relativos ao pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela
legalização de edifícios destinados a Centro Social e Casa Mortuária, sitos em Peral, efetuado pela
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Peral.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade, isentar a Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia do Peral do pagamento das taxas devidas pela legalização de edifícios destinados a Centro
Social e Casa Mortuária, sitos em Peral, no valor de € 750,14.
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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