Câmara Municipal

EDITAL N.º 13
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 16/05/2022:
2.2 Proposta para aprovação de redução do pagamento de consumo de água – Rotura na ligação
de abastecimento - Processo n.º 2022/800.10.303/7;--------------------------------------------------------------Presente o requerimento apresentado por Julie Coffey, solicitando a redução do valor faturado,
devido a rotura na ligação de água, na sua habitação em Pernadas.
O Sr.º Presidente propôs a redução de 50% dos m3 lidos, sendo os restantes faturados no 1.º escalão,
e, relativamente aos resíduos sólidos propôs que o valor corresponda à média dos consumos
anteriores, a que corresponde o valor estimado de € 413,41 e, quanto ao valor do saneamento
cobrado indevidamente deverá o respetivo valor ser dado em crédito em consumos de água
seguintes.
Posto a votação, foi deliberado, por unanimidade, efetuar a referida redução, resultando num apoio
ao consumidor no valor de € 413,41, valor este que poderá vir a ser alterado em função do recálculo
de faturação a efetuar.
2.3 Proposta para aprovação de redução do pagamento de consumo de água – Rotura na ligação
de abastecimento - Processo n.º 2022/800.10.303/6;--------------------------------------------------------------Presente o requerimento apresentado por Felismina Lourenço Cardoso Silveira Lopes, solicitando a
redução do valor faturado, devido a rotura na ligação de água, na sua habitação em Vale da Mua.
O Sr.º Presidente propôs a redução de 50% dos m3 lidos, sendo os restantes faturados no 1.º escalão,
e, relativamente ao saneamento e resíduos sólidos propôs que o valor corresponda à média dos
consumos anteriores, a que corresponde o valor estimado de € 1.016,96.
Posto a votação, foi deliberado, por unanimidade, efetuar a referida redução, resultando num apoio
ao consumidor no valor de € 1.016,96, valor este que poderá vir a ser alterado em função do
recálculo de faturação a efetuar.
2.4 Proposta para aprovação da emissão de parecer favorável à constituição de compropriedadeProcesso n.º 2022/450.30.003/50;---------------------------------------------------------------------------------------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 Maria dos
Prazeres Pereira - Cabeça de Casal da Herança de, residente em Caniçal Cimeiro, relativa ao prédio
rústico inscrito sob o artigo matricial n.º 27385, com a área de 2.428,00m2, sito em Malha Centeio,
na União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral, na proporção de 53% para o comparte João
Pereira Martins e 47% para o comparte Francisco José Pereira Martins.
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição da
compropriedade, autorizar o aumento do número de compartes bem como a emissão da
correspondente certidão de compropriedade.
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2.5 Proposta para aprovação da emissão de parecer favorável à constituição de compropriedadeProcesso n.º 2022/450.30.003/51;---------------------------------------------------------------------------------------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 Maria dos
Prazeres Pereira - Cabeça de Casal da Herança de, residente em Caniçal Cimeiro, relativa ao prédio
rústico inscrito sob o artigo matricial n.º 27299, com a área de 2.428,00m 2, sito em Várzea do
Ribeiro, na União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral, na proporção de 44% para o comparte
João Pereira Martins, 44% para o comparte Maria de Jesus Pereira Martins Alves e 12% para o
comparte Maria Júlia Pereira Martins.
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição da
compropriedade, autorizar o aumento do número de compartes bem como a emissão da
correspondente certidão de compropriedade.
2.6 Proposta para aprovação do programa de procedimento do concurso para atribuição de lote
sito no Parque Empresarial de Proença-a-Nova, em regime de arrendamento, de acordo com os
critérios previamente definidos em regulamento - Processo n.º2022/300.50.201/40;-------------------Presente proposta do Sr.º Presidente e informação da Unidade Jurídica relativas à aprovação do
programa de procedimento do concurso para atribuição de lote sito no Parque Empresarial de
Proença-a-Nova, em regime de arrendamento, de acordo com os critérios previamente definidos em
regulamento.
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, aprovar o Programa de Procedimento do concurso
para atribuição de lote sito no Parque Empresarial de Proença-a-Nova, em regime de arrendamento,
tendente à abertura do procedimento de apresentação de candidaturas.
2.7 Proposta para aprovação da celebração de um contrato programa com a Fábrica da Igreja
Paroquial de Proença-a-Nova - Processo n.º 2022/850.10.002/19;---------------------------------------------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 subsídio solicitado pela Fábrica da
Igreja Paroquial de Proença-a-Nova, para aquisição de relógio para a Capela de Moitas.
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade, autorizar a celebração de Contrato Programa,
atribuir o apoio no valor de € 2.767,50 e designar para gestor do contrato a colaboradora Mara
Alcobia.
2.8 Proposta para aprovação da celebração de um contrato programa com a Liga dos Amigos de
Montes da Senhora - Processo n.º 2022/850.10.002/21;----------------------------------------------------------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 solicitado pela Liga de Amigos
de Montes da Senhora para realização do IX Festival da Cereja e do Limão.
Posto a votação, foi deliberado por unanimidade, autorizar a celebração de Contrato Programa,
atribuir o apoio no valor de € 3.250,00 e designar para gestor do contrato a colaboradora Paula
Balau.
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2.9 Proposta para aprovação da atribuição de um subsídio à Associação de Estudantes do Instituto
de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto - Processo n.º
2022/850.10.003.02/11; ----------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente bem como, informação da Divisão de Educação, Ação Social,
Cultura, Desporto e Juventude, relativas a rastreios e ações de sensibilização a desenvolver pela
Associação de Estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.
Colocado a votação, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o apoio de € 900,00, à Associação
de Estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, para
realização de atividades no âmbito dos rastreios "Med On Tour".
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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