Câmara Municipal
|Registo n.º 7646

|Data 13/04/2022

|Processo n.º 2022/150.10.701/7

EDITAL N.º 9
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 04/04/2022:
2.2 Proposta para aprovação do pedido de redução do pagamento de consumo de água - Processo
n.º 2022/800.10.303/5;-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presente requerimento apresentado por João Ribeiro, solicitando a redução do valor faturado,
devido a rotura na ligação de água, na sua habitação em Moita do Santo.
Posto a votação, foi deliberado, por unanimidade, efetuar a referida redução, resultando num apoio
ao consumidor no valor de € 226,55, valor este que poderá vir a ser alterado em função do recálculo
de faturação a efetuar.
2.3 Proposta para aprovação da emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade Processo n.º 2022/450.30.003/33;---------------------------------------------------------------------------------------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 Tânia
Preto, procuradora de Joaquim Cardoso – Cabeça de Casal da Herança de, residente em Castelo
Branco, relativa ao prédio rústico inscrito sob o artigo matricial n.º 11710, com a área de 31.500m 2,
sito em Alagoas – S. Pedro do Esteval, na Freguesia de S. Pedro do Esteval, na proporção de ½ para o
comparte Manuel Marques Cardoso e ½ para o comparte António Cardoso.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável.
2.4 Proposta para aprovação da emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade Processo n.º 2022/450.30.003/41;---------------------------------------------------------------------------------------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 João
Agostinho – Cabeça de Casal da Herança de, residente em Mem Martins, relativa ao prédio rústico
inscrito sob o artigo matricial n.º 35650, com a área de 3.380m2, sito em Vale da Catarina – Sobreira
Formosa, na União de Freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira, na proporção de ½ para o
comparte Maria do Céu Ribeiro Agostinho Alves e ½ para o comparte Maria do Rosário Ribeiro
Agostinho Valente.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável.
2.5 Proposta para aprovação de atribuição de apoio ao Clube de Automóveis Antigos de Castelo
Branco-Processo n.º 2022/850.10.003/23;----------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente acompanhada da informação do Setor da Comunicação
relativas ao pedido formulado pelo Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco, quanto ao apoio
a prestar para a realização de passeio de comemoração do 24.º aniversário daquele clube.
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Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a celebração de Contrato Programa com
o Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco, atribuir-lhe o apoio de € 12,00 por participante
inscrito, para o almoço a realizar num dos restaurantes do concelho, € 3,00 por entrada para visita ao
Centro de Ciência Viva da Floresta, a cedência de transporte para visita à Torre de Vigia da Serra das
Talhadas e designar para gestor do contrato a colaboradora Sónia Martins.
2.6 Proposta para aprovação de atribuição de apoio à Universidade de Verão 2022 - Processo n.º
2022/850.10.003.02/8;------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura,
Desporto e Juventude, referentes ao pedido da Universidade de Coimbra para realização da
Universidade de Verão.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a celebração de Contrato Programa com
a Universidade de Coimbra, atribuir-lhe o apoio monetário de mil setecentos e sessenta euros e
designar para gestor do contrato a colaboradora Paula Balau.
2.7 Proposta para aprovação de atribuição de subsídio à Associação de Basquetebol Albicastrense Processo n.º 2021/900.10.002/210;-------------------------------------------------------------------------------------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 Albicastrense de Basquetebol para desenvolvimento das atividades de basquetebol –
“Proença-á-Basket”.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, autorizar a celebração de Protocolo com a
Associação de Basquetebol Albicastrense, atribuir-lhe o apoio monetário de seis mil euros e designar
para gestor do contrato o colaborador Nuno Alves.
2.8 Proposta para aprovação de atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de Proença-aNova - Processo n.º 2022/850.10.003.01/2;---------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente, parecer da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura, Desporto
e Juventude e informação do setor de Ação Social, que incidem no pedido de apoio efetuado pela
Fábrica da Igreja Paroquial de Proença-a-Nova, para realização de obras na capela da Maljoga.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a celebração do Contrato Programa com
a Fábrica da Igreja Paroquial de Proença-a-Nova, atribuir-lhe o apoio monetário de dois mil euros e
designar para gestor do contrato o colaborador Luís Carpinteiro.
2.9 Proposta de avaliação da renovação da concessão de exploração da Cafetaria e Esplanada sita
no Parque Urbano Comendador João Martins-Processo n.º 2020/300.50.201/28; ------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Divisão de Obras, Planeamento Urbano,
Ambiente e Cadastro, relativas ao pedido efetuado por Márcia Matias, para renovação do Contrato
de Concessão da Exploração da Cafetaria e Esplanada sita no Parque Urbano Comendador João
Martins.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, renovar por igual período o contrato de concessão
de exploração da Cafetaria e Esplanada sita no Parque Urbano Comendador João Martins, mas
reforçando-o com assinatura de carta de compromisso para o cumprimento das irregularidades
apontadas na informação dos técnicos, levando o seu incumprimento à rescisão da concessão de
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exploração. Mais deliberaram alertar a requerente para o não estacionamento de veículos em frente
à esplanada e face as reclamações apresentadas pelo público, a assunção de uma postura mais
cordial nos atendimentos.
2.10 Proposta para aprovação da decisão de adjudicação, da minuta do contrato referentes aos
lotes 1, 2 e 3 e da decisão de não adjudicação e revogação da decisão de contratar inerente ao lote
4 “Fornecimento de energia elétrica”- Processo n.º 2021/300.10.005/2728;---------------------------Presente a informação do Gestor do Procedimento, registada sob o n.º 6221, de 30/03/2022, relativa
ao concurso público para a aquisição de bens, por lotes, designada: “Fornecimento de energia
elétrica”, acompanhada do 1.º e 2.º relatório final de análise de propostas, propondo que a Câmara,
enquanto órgão competente para a decisão de contratar, delibere aprovar todas as propostas
contidas no relatório final, bem como a minuta do contrato relativa aos três lotes.
Analisados os referidos documentos, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
minuta do contrato e adjudicar os lotes um, dois e três ao concorrente Alfa Energia, Lda., pelo valor
contratual de € 531.060,44 (quinhentos e trinta e um mil, sessenta euros e quarenta e quatro
cêntimos), acrescido do IVA às taxas legais em vigor, nos seguintes termos:
Lote 1: Baixa Tensão Normal - € 307.247,97 (trezentos e sete mil, duzentos e quarenta e sete euros e
noventa e sete cêntimos);
Lote 2 – Baixa Tensão Especial - € 137.558,44 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito
euros e quarenta e quatro cêntimos);
Lote 3 – Média Tensão - € 86.254,03 (oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro euros e três
cêntimos).
Relativamente ao Lote 4 (Fornecimento em Iluminação Pública), mais deliberou, por unanimidade,
nos termos do disposto nos artigos 79.º e 80.º do CCP:
a) A não adjudicação do Lote 4, atento o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º do CCP, o
qual determina que não há lugar à adjudicação, extinguindo-se o procedimento, quando
todas as propostas tenham sido excluídas.
b) A consequente revogação da decisão de contratar relativa ao Lote 4, por força do disposto no
artigo 80.º do citado diploma.
2.11 Proposta para aprovação de alteração de preço - Passeios Pedestres - Processo n.º
2022/900.10.002.02/1;------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente assente na informação do setor de Espaços Verdes relativas a
alteração de preço dos passeios pedestres.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, que a inscrição nos passeios pedestres passa a ter
o preço de € 12,50, incluindo a participação nas atividades com seguro incluído.
Para constar e produzir efeitos legais, se publica o presente edital na internet, no sítio institucional
da Câmara Municipal https://www.cm-proencanova.pt
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