Câmara Municipal
|Registo n.º 7610

|Data 13/04/2022

|Processo n.º 2022/150.10.701/6

EDITAL N.º 8
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 21/03/2022: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 Proposta para aprovação da emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade Processo n.º 2022/450.30.003/29;---------------------------------------------------------------------------------------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 Irene
Ribeiro Cardoso – Cabeça de Casal da Herança de, residente em Sobreira Formosa, relativa ao prédio
rústico inscrito sob o artigo matricial n.º 7461, com a área de 70,00m2, sito em Tapadona-Lameira de
Ordem, na Freguesia de S. Pedro do Esteval, na proporção de ½ para o comparte Pedro Nuno Ribeiro
Tomás e ½ para o comparte Paulo Jorge Ribeiro Tomaz.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável.
2.3 Proposta para aprovação da emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade Processo n.º 2022/450.30.003/31;---------------------------------------------------------------------------------------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 Belmira
Vaz – Cabeça de Casal da Herança de, residente em Santa Iria de Azóia, relativa ao prédio rústico
inscrito sob o artigo matricial n.º 32622, com a área de 1400m2, sito em Ribeiro-Atalaias, na União de
Freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira, na proporção de 2/4 para o comparte Maria do
Rosário Vaz Henriques Andrade, ¼ para o comparte Manuel Vaz Henriques e ¼ para o comparte
Cristina Isabel Vaz Henriques Fernandes.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável.
2.4 Proposta para aprovação da lista definitiva de atribuição de bolsas de estudo-Ano letivo
2021/2022-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 à lista definitiva de concessão de bolsas de estudo no corrente ano
letivo.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a lista definitiva de concessão de bolsas de
estudo num total de € 32.000,00.
2.5 Proposta para aprovação do Projeto de Regulamento de Apoio no Combate à Vespa VelutinaProcesso n.º 2022/100.10.400/3;---------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente, assente na informação da Comissão designada para
elaboração do projeto do Regulamento de Apoio no Combate à Vespa Velutina, que anexa o referido
projeto e informa que foi dado cumprimento ao previsto no artigo 98.º do Código do Procedimento
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Administrativo, período durante o qual não houve constituição de interessados nem apresentação de
contributos.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar o Projeto do Regulamento de Apoio no
Combate à Vespa Velutina e remete-lo à Assembleia Municipal para deliberação.
2.6 Proposta para aprovação da celebração de uma adenda ao Contrato Programa outorgado com
a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Vale da Mua-Processo n.º 2022/150.10.500/4;---Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura,
Desporto e Juventude, relativas ao pedido de prorrogação do prazo de execução do Contrato
Programa, solicitado pela Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Vale da Mua.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade prorrogar até 30 de junho de 2022 o prazo de
execução do Contrato Programa celebrado com a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do
Vale da Mua.
2.7 Proposta para aprovação de prorrogação de prazo-Contrato Programa outorgado com a
Associação Agrocorgas-Cooperativa Agrícola e Florestal, CRL-Processo n.º 2021/850.10.003.01/73;Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura,
Desporto e Juventude relativas ao pedido de prorrogação do prazo de execução do Contrato
Programa, solicitado pela Agrocorgas-Cooperativa Agrícola e Florestal, CRL.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade prorrogar até 30 de junho de 2022 o prazo de
execução do Contrato Programa celebrado com a Agrocorgas-Cooperativa Agrícola e Florestal, CRL.
2.8 Proposta para aprovação de candidatura a apoios municipais no âmbito do Regulamento do
Programa de Incentivos à Reabilitação Urbana - Processo n.º 2022/850.10.003/7; -----------------------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 Luís Pires Tavares, para substituição de vãos existentes em habitação sita em
Proença-a-Nova.
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio de € 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete
euros) a Luís Pires Tavares, após a vistoria de avaliação final.
2.9 Proposta para aprovação de candidatura a apoios municipais no âmbito do Regulamento do
Programa de Incentivos à Reabilitação Urbana - Processo n.º 2022/850.10.003/21; ---------------------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 João Manuel Henriques Gonçalves, para substituição de cobertura de habitação sita
em Figueira.
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio de € 2.185,00 (dois mil cento e oitenta e cinco
euros) a João Manuel Henriques Gonçalves, após a vistoria de avaliação final.
2.10 Proposta para aprovação de procedimento de legalização de habitação - Casegas - Processo
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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 habitação sita em Casegas –
Sobreira Formosa, solicitada por João Pedro Martins Pereira Ribeiro.
Posto a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização da obra e a utilização
pretendida.
2.11 Proposta para aprovação de constituição de fundo de maneio – Missão de transporte de
refugiados da Ucrânia – Processo n.º 2022/350.30.002/4; -------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente relativa a constituição de fundo de maneio, a qual se
transcreve:
«A invasão da Federação Russa contra o Estado da Ucrânia, levanta renovados fantasmas sobre o
poder das nações e a sua estratégia de controle territorial e económico, mostra-nos quanto frágil é a
condição de manter a Paz e pugnar por valores humanistas que nos reclama a cada momento
“lutarmos” por esses valores e de forma continua, em todo o tempo não nos podemos resignar em
afirmá-los. Portugal tem das fronteiras estáveis mais antigas, que ultrapassam os 900 anos de
história, tivemos também no nosso passado recente uma guerra, guerra para continuar na posse das
colonias ultramarinas, levando a uma descolonização que deixou marcas e ainda hoje permanecem
as suas cicatrizes. A memória é aquela que reflete a vivência da dor do desespero da perda, das
várias perdas familiares, do seu lugar, do seu lar, do seu País. Hoje, o Estado soberano e
independente da Ucrânia vive outra vez passados mais de trinta anos esta provação, os Portugueses
o nosso DNA, tem impresso uma condição diferente de ser solidário e acolher, é neste grito de ajuda,
que nos é muitas vezes traduzido em silêncio que somos chamados a agir.
Depois de termos informado logo num primeiro momento as autoridades competentes,
nomeadamente a Alta Autoridade para as Migrações de poder acolher até 50 refugiados vindos da
Ucrânia, decidi participar em articulação com a Junta de Freguesia de Benfica, a Junta de Freguesia
de Campolide e o Município de Ponte de Sor em missão de ajuda e de transporte de refugiados,
disponibilizando para esse fim um autocarro que se deslocará no dia 21 de março até à Polonia em
articulação com as diversas entidades que supervisionam todas estas ações.
Neste sentido, solicito que seja disponibilizado fundo de maneio de emergência para esta ação no
valor de 1.750,00 euros, ficando responsabilizado pelo fundo o colaborador Vítor Pais, este fundo é
direcionado para combustível e portagens, uma vez que a pernoita dos nossos motoristas e dormidas
estão asseguradas pela organização da missão.
Gasóleo € 1.400,00, portagens e outros gastos € 350,00.»
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade a criação de um Fundo de Maneio no valor de mil
setecentos e cinquenta euros e a sua atribuição ao colaborador Vítor Manuel Pais da Silva.
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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