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MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE

ATA Nº 4/2018
DA
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018

PRESENTES:
Presidente da Câmara Municipal: VALDEMAR GOMES FERNANDES ALVES

Vereadores: JOÃO MANUEL GOMES MARQUES
MARIA MARGARIDA DAVID LOPES GUEDES
RAÚL JOSÉ PIEDADE BAPTISTA GARCIA
NELSON DAVID FERNANDES

HORA DE ABERTURA: 15:00
HORA DE ENCERRAMENTO: 18:30

Secretário: Chefe de Divisão Municipal – José Jesus Barreto Lopes
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LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi lida e aprovada por
unanimidade, a Ata N.º 03/2018, referente à Reunião de Câmara de 08/02/2018, nos
termos do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro.
PÚBLICO
- Presente o Sr. Leandro Moreira Henriques Barata, acompanhado de 12 Munícipes,
que solicitam reparação e limpeza do Regadio de Escalos Fundeiros.
- O Presidente da Câmara Municipal, tomou nota deste assunto e informou que irá
remeter o mesmo aos Serviços Municipais para análise e informação.
- Presente a Dr.ª Ana Maria Ferreira Costa, residente em Pedrógão Grande,
solicitando informação acerca da situação da Área de Localização Empresarial –
Fontaínhas e para quando a sua conclusão devido ao investimento que quer fazer
naquele local e do qual manifestou interesse por escrito.
- O Presidente da Câmara Municipal informou que está a equacionar toda esta
matéria com a CIMRL e a Engenharia Militar de forma a ultrapassar alguns problemas
técnicos com esta construção/loteamento.
- Presente a Sr.ª Patrícia Alexandre Pires David, que entregou a todos os membros do
Executivo Municipal, cópia da carta que já tinha sido entregue na Câmara Municipal
no dia 23/01/2018 e que aqui se dá por integralmente transcrita, em que solicita
apoio para o seu marido, José Carlos Guia dos Santos que foi vitima dos incêndios de
Junho de 2017, fazendo um enquadramento do que estão a ser as suas dificuldades a
nível de despesas com tratamentos e gestão da sua firma.
- O Presidente da Câmara Municipal, em nome do Executivo Municipal informou que
vai analisar a situação, de forma a enquadrar a mesma nos apoios disponíveis caso
seja possível e que não tenham tido comparticipação do Estado e Seguradoras.
- Presente a Sr.ª Rosa Elisa Gomes Machado, residente em Nodeirinho, solicitando
ajuda, devido aos prejuízos que tiveram nos Incêndios do Verão.
- O Presidente da Câmara Municipal informou que devem ser solicitados todos os
apoios a nível do GORR e todas as entidades envolvidas nesta matéria, como é o caso
da Segurança Social.
- Presente o Sr. Manuel David Antunes, que informou que no prazo de 30 dias quer o
seu terreno junto à Área de Localização Empresarial - Fontaínhas, limpo pela Câmara
Municipal, dadas as terras e pedras que estão a ocupar o mesmo devido às
terraplanagens naquela zona.
ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL
NA REUNIÃO DE 25/01/2018 FOI DELIBERADO O SEGUINTE:
“JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FACAIA - APOIO PARA CARROS ALEGÓRICOS CARNAVAL: Presente mail datado de 13/01/2018, a comunicar que se vai realizar o
tradicional desfile de Carnaval na sede da Freguesia de Vila Facaia no dia 11 de
Fevereiro de 2018 e que todos os carros alegóricos alusivos ao Carnaval, terão um
prémio de € 200,00, pelo que solicitam apoio e divulgação do referido evento, no sentido
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de convidar todas as localidades, do Concelho, tendo sido convidados à participação as
diferentes Aldeias/Localidades Concelhias, a fim de também fazerem parte do desfile.
A Câmara Municipal analisou esta matéria e deliberou por unanimidade apoiar o
referido evento e comparticipar com uma verba até ao limite de €1.600,00 (Mil e
seiscentos euros), tendo em consideração a necessidade de manter o Carnaval, como
Atividade Cultural dentro dos usos e costumes limites da nossa Região.
Mais foi deliberado que esta comparticipação só será paga depois de presente em
Reunião de Câmara a Ata do Júri do Concurso da Comissão deste Carnaval, onde
venham definidos os Critérios e Avaliação dos carros participantes e subsidiados.”
NA REUNIÃO DE HOJE (22/02/2018):A Câmara Municipal tendo em
consideração a Ata do Júri e a informação da Vice- Presidente deliberou por
unanimidade, dado terem concorrido 11 carros alegóricos, ratificar a deliberação
anterior e comparticipar com uma verba de €2.200,00 (Dois mil e duzentos euros).
O Processo irá ser remetido à Divisão Administrativa e Financeira, para efeitos
de cabimentação e compromisso nos termos legais.
A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO
ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS (LEI N.º 52/2015 DE 09 DE JUNHO): Presente e ratificado por
unanimidade o referido contrato, que aqui se dá por integralmente transcrito, a
celebrar com a CIMRL e que irá ser enviado à Assembleia Municipal, para aprovação.
Mais foi deliberado conceder poderes ao Presidente da Câmara Municipal para
outorgar neste ato.
CEDÊNCIA DE USO TEMPORÁRIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL - PARA O GRUPO
DESPORTIVO DO PAMPILHOSENSE: Presente mail datado de 24/01/2018,
solicitando a utilização do Estádio Municipal de S. Mateus, para alguns jogos e
Treinos às Quintas-Feiras das 20H30 às 23H00.
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade conceder o solicitado a título
gratuito.
A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.
JUNTA DE FREGUESIA DE PEDRÓGÃO GRANDE: Presente ofício com a ref.ª
03/2018, datado de 30/01/2018, enviando o Relatório de Execução referente ao 2.º
Semestre de 2017.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE E A ORDEM DOS
MÉDICOS VETERINÁRIOS: Presente e ratificado por unanimidade o referido
protocolo que aqui se dá por integralmente transcrito e que diz respeito aos apoios a
conceder aos Munícipes conforme Edital 06/2018, que está publicitado.
A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
REVISÃO ORÇAMENTAL N.º 1: Presente e aprovada por unanimidade a Revisão N.º
01/2018, que aqui se dá por integralmente transcrita e que irá ser presente à próxima
Sessão da Assembleia Municipal, para os devidos efeitos.
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018: A Câmara
Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria que apresenta os
seguintes valores: Total de Disponibilidades: Operações Orçamentais: € 1.665.206,49
(Um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil, duzentos e seis euros e quarenta e nove
cêntimos); Operações não Orçamentais: € 464.326,28 (Quatrocentos e sessenta e
quatro mil, trezentos e vinte e seis euros e vinte e oito cêntimos).
INFORMAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/02/2018 A
14/02/2018: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos efetuados
no referido período que totalizam a importância de € 203.798,12 (Duzentos e três mil,
setecentos e noventa e oito euros e doze cêntimos).
DIVISÃO DE URBANISMO, PLANEAMENTO, OBRAS MUNICIPAIS, SERVIÇOS
URBANOS E AMBIENTE
OBRAS PÚBLICAS
EMPREITADA - " LOJA DO CIDADÃO DE PEDRÓGÃO GRANDE":
1-Informação/Proposta do Júri - Erros e Omissões do Caderno de Encargos
Aceites (art.º 61 do código dos contratos públicos - ccp).
Presente e aprovada por unanimidade a referida proposta que aqui se dá por
integralmente transcrita.
2- Informação/Proposta do Júri para prorrogação de prazo para apresentação de
proposta.
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a referida prorrogação
de prazo, que aqui se dá por integralmente transcrita.
EMPREITADA - " REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - REPOSIÇÃO DE
INFRAESTRUTRAS AFETADAS":
1-Informação/Proposta do Júri - Erros e Omissões do Caderno de Encargos
Aceites (art.º 61 do código dos contratos públicos - ccp).
Presente e aprovada por unanimidade a referida proposta que aqui se dá por
integralmente transcrita.
2- Informação/Proposta do Júri para prorrogação de prazo para apresentação de
proposta.
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a referida prorrogação
de prazo que aqui se dá por integralmente transcrita.
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
AVALIAÇÕES DE PRÉDIOS URBANOS REALIZADAS EM JANEIRO DE 2018, NOS
TERMOS DO IMI: Presente informação do Técnico responsável.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE OBRAS DESPACHADOS PELO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 31/01/2018 a
15/02/2018:Presentes doze processos de obras despachados pelo Presidente da
Câmara Municipal no período antes referido.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
RELAÇÃO DE PROCESSOS DE OBRAS REMETIDOS PARA DISCUSSÃO E
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
PROCESSO N.º 43/2018- Apresentado por Maria Josefina Pereira David Nogueira,
na qualidade de proprietária, residente na Rua João Abel Manta n.º 2- 2.º esq. Loures, solicitando pedido de parecer da compropriedade ao abrigo do art.º 54.º da Lei
n.º 64/2003 de 23/08, ref. aos art.ºs rúticos n.ºs 16086 e 16087, sitos em Marijoanas
- Prado - Pedrógão Grande.
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a pretensão do
requerente, de acordo com a informação dos Serviços Técnicos (fl.s 08) e demais
legislação em vigor aplicável.
A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.
PROCESSO N.º 44/2018- Apresentado por Aida Maria Simões Fernandes Roldão,
na qualidade de proprietária, residente na Rua Dr. José Jacinto Nunes, n.º 25 Pedrógão Grande, solicitando pedido de parecer de compropriedade ao abrigo do art.º
54.º da Lei n.º 64/2003 de 23/08, ref. ao art.º rust.º 16066, sito em Marijoanas Prado - Pedrógão Grande.
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a pretensão do
requerente, de acordo com a informação dos Serviços Técnicos (fl.s 08) e demais
legislação em vigor aplicável.
A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara Municipal, deu por encerrada a
reunião pelas 18:30 da qual para constar e legais efeitos se lavrou a presente ata, nos
termos do n.º 1 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a qual será
submetida à aprovação do órgão Executivo, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo.
E eu, José Jesus Barreto Lopes, Chefe de Divisão Municipal, a redigi e assino
conjuntamente com o Presidente da Câmara Municipal.
O CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL

_____________________________________________________________________
(José Jesus Barreto Lopes)

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

___________________________________________________________________
(Valdemar Gomes Fernandes Alves)
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