Câmara Municipal
|Registo n.º 8428

|Data 27/04/2022

|Processo n.º 2022/150.10.701/8

EDITAL N.º 10
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 18/04/2022:
2.2 Proposta para aprovação da emissão de parecer favorável à constituição de compropriedadeProcesso n.º 2022/450.30.003/45;---------------------------------------------------------------------------------------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 António
da Silva Pereira, residente em Vila Nova da Barquinha, relativa ao prédio rústico inscrito sob o artigo
matricial n.º 32690, com a área de 2.100,00m2, sito em Porta da Vinha-Cimadas Fundeiras, na União
de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral, na proporção de ½ para o comparte Jorge Pedro Agnelo
Coelho e ½ para o comparte Maria Catarina de Sousa.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável.
2.3 Proposta para aprovação de resolução de matéria inerente às rendas em atraso decorrentes da
celebração de contratos de cessão de exploração e contrato de concessão-Processo
n.º2022/600.40.400/1;------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Unidade Jurídica relativas às rendas em atraso
inerentes aos contratos de cessão de exploração do bar da Praia Fluvial da Fróia, do bar da Praia
Fluvial do Malhadal, do bar/restaurante de Aldeia Ruiva e contrato de concessão do bar-restaurante
sito no Largo Dr.º Pedro da Fonseca, n.º3, em Proença-a-Nova, todos entregues à empresa
Tartarugas e Sereias, Lda. na sequência de procedimentos administrativos abertos a todos os
interessados.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade:
Bar da Praia Fluvial da Fróia - dar cumprimento ao estipulado na Cláusula 5.ª do contrato celebrado,
executando a caução prestada, no valor de € 1.500,00 e notificando o cessionário para o pagamento
integral da dívida restante no valor de € 1.814,85 e não o sendo, a celebração de um acordo de
assunção de dívida – título executivo extrajudicial.
Bar da Praia Fluvial do Malhadal - dar cumprimento ao estipulado na Cláusula 5.ª do contrato
celebrado, notificando o cessionário para prestação da caução no valor de € 1.500,00, sob pena de
resolução contratual. Reduzir em 50% o valor da dívida no total de € 761,80, sendo os outros 50%, no
valor de € 380,90, objeto de um acordo de assunção de dívida – título executivo extrajudicial, a pagar
em cinco prestações, nos meses de abril, maio, junho, julho e agosto, sendo que qualquer prestação
cujo prazo não seja cumprido levará à resolução do contrato, assim como o não pagamento da renda
mensal que for devida;
Bar da Praia Fluvial de Aldeia Ruiva - notificar o cessionário para o pagamento da dívida no valor de €
3.616,20, a ser objeto de um acordo de assunção de dívida – título executivo extrajudicial, a pagar
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em cinco prestações, nos meses de abril, maio, junho, julho e agosto, sendo que qualquer prestação
cujo prazo não seja cumprido levará à resolução do contrato, assim como o não pagamento da renda
mensal que for devida. Retomar o pagamento das rendas em abril.
Bar/restaurante sito no n.º3 do Largo Dr.º Pedro da Fonseca, em Proença-a-Nova - notificar o
concessionário para o pagamento da dívida no valor de € 2049,58, a ser objeto de um acordo de
assunção de dívida – título executivo extrajudicial, a pagar em cinco prestações, nos meses de abril,
maio, junho, julho e agosto, sendo que qualquer prestação cujo prazo não seja cumprido levará à
resolução do contrato, assim como o não pagamento da renda mensal que for devida. Retomar o
pagamento das rendas em abril.
2.4 Proposta para aprovação de abertura de procedimento para a cessão de exploração do
bar/restaurante da Praia Fluvial da Fróia-Processo n.º 2022/300.50.201/34;-------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Unidade Jurídica referentes à abertura de
procedimento para a cessão de exploração do bar/restaurante da Praia Fluvial da Fróia.
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento para a cessão
de exploração do bar/restaurante da Praia Fluvial da Fróia, o programa de procedimento e o caderno
de encargos e designar para constituição do júri os colaboradores Luís Miguel Cardoso Ferreira
(presidente), Luís Filipe Martins Carpinteiro e Ciel Cileno de Sá Rodrigues (vogais).
2.5 Proposta para aprovação de abertura de procedimento para a cessão de exploração do bar de
apoio à piscina da Zona de Lazer da Pedra do Altar-Processo n.º 2022/300.50.201/35;------------------Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Unidade Jurídica referentes à abertura de
procedimento para a cessão de exploração do bar de apoio à piscina da Zona de Lazer da Pedra do
Altar.
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento para a cessão
de exploração do bar de apoio à piscina da Zona de Lazer da Pedra do Altar, o programa de
procedimento e o caderno de encargos e designar para constituição do júri os colaboradores Luís
Miguel Cardoso Ferreira (presidente), Luís Filipe Martins Carpinteiro e Ciel Cileno de Sá Rodrigues
(vogais).
2.6 Proposta para aprovação de atribuição de apoio às associações do concelho para a realização
de festas e convívios anuais-Processo n.º 2022/850.10.002/11;-------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente, parecer da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura, Desporto
e Juventude e informação do Serviço de Ação Social relativas ao apoio a conceder às diversas
associações para realização da tradicional festa ou convívio anuais.
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, atribuir às associações locais o apoio global de €
12.400,00 distribuídos pelas 29 realizações de festas no valor de € 350,00 e 9 convívios no valor de €
250,00.
2.7 Proposta para aprovação de contratação de empréstimo no âmbito do programa EQ-BEI-PT
2020-Empréstimo Bancário relativo ao projeto Área de Acolhimento Empresarial -PEPA-Processo
n.º 2021/350.40.401/4;-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Divisão Financeira e Administrativa relativas à
contratação de empréstimo no âmbito da linha de apoio BEI PT 2020.
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Posta a votação, foi aprovado por unanimidade, na sequência da candidatura aprovada no âmbito da
Linha BEI PT 2020, contrair um empréstimo até ao montante de € 249.983,19, para realização das
obras relativas ao projeto CENTRO-02-0853-FEDER-000008-Pré-qualificação da Operação de
Acolhimento Empresarial do Concelho de Proença-a-Nova, nomeadamente a “Execução da 2.ª fase
das infraestruturas do Parque Empresarial de Proença-a-Nova” e a “Requalificação de Pavilhão
Industrial no PEPA”, com 3 desembolsos, um período de carência de 2 anos e pelo prazo de 15 anos.
Mais deliberaram submete-lo à competente aprovação da Assembleia Municipal.
2.8 Proposta para aprovação de pagamento de indemnização por danos causados em muroProcesso n.º 2022/350.10.508/1; ----------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente bem como informação da Divisão de Obras, Planeamento
Urbano, Ambiente e Cadastro, relativas ao pedido efetuado por Manuela Xavier Lacerda para
reparação de muro na Rua das Corgas.
Após análise, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o pagamento da indemnização no valor
de € 4.425,14 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco euros e catorze cêntimos) a Manuela Xavier
Lacerda, para reparação de muro na rua das Corgas.
2.9 Proposta para aprovação de procedimento de legalização de exploração pecuária Tipo 3 no
âmbito do Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas-Vale CanhestroProcesso n.º 322/1984; -----------------------------------------------------------------------------------------------------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 uma instalação
pecuária tipo 3 sita em Vale Canhestro, solicitada por António Cristóvão Filipe.
Posto a votação, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a legalização da obra e a utilização
pretendida.
2.10 Proposta para aprovação de procedimento de legalização de exploração pecuária Tipo 3 no
âmbito do Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas-Monte BaixoProcesso n.º 45/1995;---------------------------------------------------------------------------------------------------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 uma instalação
pecuária tipo 3 sita em Monte de Baixo, solicitada por Lucília Maria Ribeiro Mendonça Guerra
Cardoso.
Posto a votação, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a legalização da obra e a utilização
pretendida.
2.11 Proposta para aprovação de procedimento de legalização de exploração pecuária Tipo 3 no
âmbito do Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas-Vale ClérigoProcesso n.º 2022/450.10.204/130; -------------------------------------------------------------------------------------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 uma instalação
pecuária tipo 3 sita em Vale Clérigo, solicitada por Jorge Manuel Pereira Alves.
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Posto a votação, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a legalização da obra e a utilização
pretendida.
2.12 Proposta para aprovação de procedimento de legalização de exploração pecuária Tipo 3 no
âmbito do Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas-Montinho-Processo
n.º 2022/450.10.204/132;--------------------------------------------------------------------------------------------------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 uma instalação
pecuária tipo 3 sita em Montinho, solicitada por Joaquim Manuel Cardoso Tavares.
Posto a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização da obra e a utilização
pretendida.
2.13 Proposta para aprovação de procedimento de legalização de exploração pecuária Tipo 3, no
âmbito do Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas-Gola-Proença-aNova-Processo n.º2022/450.10.204/122;-----------------------------------------------------------------------------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 uma instalação
pecuária tipo 3 sita em Vale das Roçadas – Proença-a-Nova, solicitada por Tiago Joaquim Bernardo da
Eira.
Posto a votação, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a legalização da obra e a utilização
pretendida.
2.14 Proposta para aprovação de procedimento de legalização de exploração pecuária Tipo 3, no
âmbito do Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas-Vale das BalsasProcesso n.º 147/1998;-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 uma instalação
pecuária tipo 3 sita em Vale das Balsas, solicitada por Carlos Manuel Fernandes Cardoso.
Posto a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização da obra e a utilização
pretendida.
2.15 Proposta para aprovação do relatório de participação preventiva da 2.ª alteração à 1.ª
Revisão do PDM- Processo n.º 2022/150.10.400/1;-----------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente bem como informação da Divisão de Obras, Planeamento
Urbano, Ambiente e Cadastro relativas ao relatório da participação preventiva da 2.ª alteração à 1.ª
revisão do PDM, que anexam e aqui se dá por reproduzido.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório da participação preventiva da
2.ª Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Proença-a-Nova.
2.16 Proposta para aprovação do programa de procedimento da hasta pública de alienação de
sucata e de viaturas-Processo n.º 2022/300.10.005/817; ---------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente bem como informação da Divisão de Obras, Planeamento
Urbano, Ambiente e Cadastro relativas a hasta pública para alienação de sucata e de viaturas.
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Posto a votação, foi deliberado por unanimidade aprovar a abertura do procedimento de hasta
pública para alienação de sucata e de viaturas, o programa do procedimento e designar para a
comissão da hasta pública os colaboradores Célia Cardoso (presidente), António Sousa e Luís
Carpinteiro (elementos efetivos) e Luís Ferreira e Maria João Cardoso (elementos suplentes).
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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