Câmara Municipal

EDITAL N.º 12
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 02/05/2022:
2.3 Proposta para aprovação da emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade Processo n.º 2022/450.30.003/46. --------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta do Sr.º Presidente e a informação da chefe da Divisão de Obras, Planeamento
Urbano, Ambiente e Cadastro, referentes à emissão de certidão de compropriedade, requerida por
Luís Gonzaga Lopes Fernandes, residente em Galisteu Cimeiro, relativa ao prédio rústico inscrito sob
o artigo matricial n.º 27902, com a área de 1.790,00m2, sito em Covão do Barro, na União de
Freguesias de Proença-a-Nova e Peral, na proporção de 1/5 para os seguintes compartes: Joaquim
Fernandes Martins Filho, Maria Goretti Fernandes Martins Morgado Riback, Márcia de Fátima
Fernandes Martins, Sara Regina Fernandes Martins Gaiari, Elis Magna Fernandes Martins Rocha.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição da
compropriedade, o aumento do número de compartes e a emissão da correspondente certidão.
2.4 Proposta para aprovação de atribuição de apoio financeiro de comparticipação privada Centro 2020 “Alma dos Lugares d`Aqui” - Turismo Descoberta, à Pinhal Maior - Associação de
Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul - Processo n.º 2022/850.10.003.01/5. ----------------------------Presente a proposta do senhor presidente e a informação da Unidade de Comunicação, Turismo e
Eventos, na qual informa que a Pinhal Maior - Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul,
candidatou o projeto “Alma dos Lugares d’Aqui - Turismo Descoberta”, ao Programa Operacional
Inclusão Regional do Centro 2014/2020 do Eixo Prioritário Fortalecer a Coesão Social e Territorial,
cuja candidatura foi aprovada. A referida candidatura, com uma dotação financeira no valor de €
86.644,96 (oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro euros e noventa e seis cêntimos), é
comparticipada em 85% pelo FEDER, no valor de € 73.648,22 (setenta e três mil, seiscentos e
quarenta e oito euros e vinte e dois cêntimos), sendo os restantes 15% de comparticipação privada,
no valor de € 13.000,00 (treze mil euros), comparticipados pelos cinco municípios que integram a
Associação, perfazendo o valor de € 2.600,00 (dois mil e seiscentos euros) a cada município.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a transferência de € 2.600,00 (dois mil e
seiscentos euros, para a Pinhal Maior - Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul, para
execução do projeto ”Alma dos Lugares d’Aqui - Turismo Descoberta”.
2.5 Proposta para aprovação da atribuição de um subsídio à Cruz Vermelha Portuguesa - Processo
n.º 2022/850.10.003/26. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta do senhor presidente, o parecer da chefe da Divisão de Educação, Ação Social,
Cultura, Desporto e Juventude e a informação n.º 8323 da técnica do Sector de Ação Social, Emprego
e Saúde, referindo que foi solicitado um subsídio, pela Delegação da Cruz Vermelha de Castelo
Branco, para fazer face às despesas inerentes ao apoio que irão prestar aos peregrinos, na área do
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distrito de Castelo Branco e Ourém, que se dirigem a Fátima no mês de maio, sendo destacados 16
voluntários socorristas em postos fixos e postos móveis ao longo do itinerário.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, nos termos do n.º 3 do artigo 2.º do Regulamento
Municipal de Atribuição de Apoios e Subsídios, atribuir um subsídio no valor de € 150,00 (cento e
cinquenta euros), à Delegação da Cruz Vermelha de Castelo Branco, notificando esta entidade do
teor da deliberação.
2.6 Proposta para aprovação da celebração de um Contrato-Programa com a Associação Recreativa
e Cultural de Cunqueiros - Processo n.º 2022/850.10.003.01/4. ------------------------------------------------Presente a proposta do senhor presidente, o parecer da chefe da Divisão de Educação, Ação Social,
Cultura, Desporto e Juventude e a informação da técnica do serviço de Ação Social, Emprego e
Saúde, relativa ao pedido de apoio apresentado pela Associação Recreativa e Cultural de Cunqueiros,
para fazer face aos custos associados à realização do espetáculo de fados, que decorreu no passado
dia 24 de abril, na localidade de Cunqueiros.
Posta a votação, foi deliberado, por unanimidade, não celebrar o contrato programa e atribuir um
subsídio à Associação Recreativa e Cultural de Cunqueiros, no valor de € 750,00 (setecentos e
cinquenta euros). Mais deliberaram designar a Dra. Paula Cristina Marques Balau Esteves, para
proceder ao acompanhamento deste processo.
2.7 Proposta para aprovação da atribuição de um apoio à Interior Convida Associação de
Promoção e Desenvolvimento do Turismo, Desporto e Lazer - Processo n.º 2022/900.10.002.02/1. Presente a proposta do senhor presidente, o parecer da chefe da Divisão de Educação, Ação Social,
Cultura, Desporto e Juventude e a informação do técnico do Serviço de Desporto, relativas ao apoio
formulado pela Associação Interior Convida - Associação de Promoção e Desenvolvimento do
Turismo, Desporto e Lazer, para realização de cinco eventos: Backyard Ultra Proença a Nova;
Divulgação dos trilhos de Proença a Nova; VII Portugal 28 1 Ultramarathon; Backyard Ultra
Campeonato do Mundo e Portugal 1001 Ultramarathon.
Posta a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no valor de
19.000,00 (dezanove mil euros), a pagar de acordo com a calendarização proposta no pedido para a
realização dos eventos, à Associação Interior Convida - Associação de Promoção e Desenvolvimento
do Turismo, Desporto e Lazer, mediante a celebração de um protocolo. Mais deliberou, designar para
gestor do contrato, o trabalhador Rui Fernando da Silva Cardoso.
2.8 Proposta para aprovação da celebração de um Acordo de Colaboração com a Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares-Processo n.º 2022/350.30.001/66. ------------------------------------------------Presente a proposta do senhor presidente e a informação da Divisão de Educação, Ação Social,
Cultura, Desporto e Juventude, relativas à celebração de um Acordo de Colaboração, solicitado pela
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), para o fornecimento de refeições aos alunos
participantes em atividades locais e regionais, no âmbito do Desporto Escolar, com indicação dos
valores unitários propostos para as refeições (cuja composição foi definida pela DGEstE) a servir aos
participantes nos dias em que ocorram as atividades desportivas.
Analisado o pedido e posto a votação, foi deliberado, por unanimidade, cobrar os seguintes preços
unitários pelas refeições: Almoço, jantar, almoço volante e reforço de viagem de longa distância: €
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2,40 (dois euros e quarenta cêntimos); Reforço da manhã, tarde, noite e de viagens de curta
distância: € 1,50 (um euro e cinquenta cêntimos); Pequeno almoço: € 1,25 (um euro e vinte e cinco
cêntimos), mediante a celebração de um Acordo de Colaboração entre as partes. Mais deliberaram
nomear o trabalhador Paulo Gabriel Serrano Tomé para gestor do contrato.
2.9 Proposta para aprovação do projeto de elaboração do Código de Posturas do Município de
Proença-a-Nova-Processo n.º 2022/100.10.400/2. ----------------------------------------------------------------Presente a proposta do senhor presidente e a informação da Divisão de Obras, Planeamento Urbano,
Ambiente e Cadastro, bem como o Projeto do Código de Posturas do Município de Proença-a-Nova,
cujo documento visa dotar o município com preceitos legais atualizados, ajustado à realidade
concelhia e que ao mesmo tempo continue a oferecer aos cidadãos uma elevada segurança jurídica.
Submetido à consideração da Câmara Municipal foi deliberado, por unanimidade, submeter a
consulta pública o Projeto do Código de Posturas do Município de Proença-a-Nova, por um período
de 30 (trinta) dias úteis.
2.10 Proposta para aprovação de procedimento de legalização de exploração pecuária classe 2 no
âmbito do Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas - Figueira - Processo
n.º 2021/450.10.204/599. -------------------------------------------------------------------------------------------------Presente o despacho do senhor presidente bem como parecer e informação da Divisão de Obras,
Planeamento Urbano, Ambiente e Cadastro, relativos ao pedido de legalização de uma exploração
pecuária, em regime extensivo de ovinos e caprinos – classe 2, relativa a um pavilhão térreo, com
uma área de implantação de 665,28 m2, sita na localidade de Figueira, requerida pela empresa Xistos
e Sabores, Lda., a qual solicita, também, a redução da distância de 50m para 10m à estrema da
propriedade da faixa de proteção.
Posto a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, reduzir a distância de 50m para 10m à
estrema da propriedade da faixa de proteção, aprovar a legalização da obra e a utilização pretendida.
2.11 Proposta para aprovação de procedimento de legalização - Serralharia - Indústria tipo 3 no
âmbito do Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas - Montes da Senhora
- Processo n.º 359/1981. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Presente o despacho do senhor presidente bem como parecer e informação da Divisão de Obras,
Planeamento Urbano, Ambiente e Cadastro, relativos ao pedido de legalização de um
estabelecimento industrial -Serralharia, sito em Montes da Senhora, requerida pela empresa
Henrique Ribeiro & Ribeiro, Lda.
Posto a votação, e tratando-se de um procedimento de legalização, onde se concluiu não ser
necessária a realização de obras de correção ou adaptação no edifício, a Câmara deliberou, por
unanimidade, aprovar a legalização da obra e a utilização pretendida.
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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O Presidente da Câmara,
Digitally signed
by JOÃO
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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.
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