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ATA Nº 14/2018

DA
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JULHO 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: 17:30

Secretária: A Chefe da DAF (Divisão Administrativa e Financeira) em Regime de
Substituição: Jacinta Maria Lourenço Paes
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Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior: Foi lida e aprovada por maioria,
com uma abstenção do Vereador, Nelson David Fernandes por não ter estado presente
na última reunião de Câmara, a Ata N.º13/2018, referente à Reunião de Câmara de
09/07/2018, nos termos do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro.
Público
O Presidente da Câmara Municipal deu a palavra aos munícipes que entenderam
intervir.
Presente o Munícipe Armando Graça, residente em Lameira, Freguesia de Vila Facaia,
que questionou o Presidente da Câmara Municipal Valdemar Gomes Fernandes Alves,
quanto às notícias vindas a público pela revista “Visão” no início do presente mês,
relacionadas com as reconstruções das habitações em Pedrógão Grande, após o
incêndio de 17 de Junho de 2017, e o que está a fazer, ou futuramente irá fazer
relativamente às mesmas. Prossegue denunciando algumas situações e solicitando
que haja justiça na reconstrução das mesmas. A terminar este assunto manifestou o
desejo de que o Ministério Público faça o trabalho que lhe compete e que seja dada a
devida penalização a quem autorizou as situações que considera serem irregulares.
O Presidente da Câmara Municipal informou o Munícipe, que em seu entender todas
as casas de primeira ou segunda habitação deveriam ser reconstruídas, sendo que as
devolutas estão fora de questão, no entanto, acrescenta que o assunto está nas mãos
do Ministério Público.
O mesmo munícipe questiona ainda se o Presidente da Câmara Municipal está a
considerar disponibilizar algum tipo de ajuda ao Povo da Grécia que está a sofrer com
a devastação dos incêndios ocorridos esta semana, à semelhança do que aconteceu,
no ano passado em Pedrógão Grande.
O Presidente da Câmara Municipal, informou que a Vice-Presidente já fez as
diligências nesse sentido e que brevemente entrará em contacto com o Embaixador da
Grécia, em Portugal. Acrescenta que tudo farão, quer manifestando o seu sentimento
de pesar, quer apoiando com bens materiais, na medida do possível e conforme o
solicitado.
Presentes duas Munícipes Estela Fialho e Paula Maria, comerciante na Rua do
Encontro, solicitando autorização para a colocação, junto à porta das suas lojas, uma
banca para exporem os seus produtos. Mais solicitam autorização para manterem
abertos os seus estabelecimentos comerciais, à hora do almoço.
O senhor Presidente informou que de acordo com o estabelecido no Regulamento
Municipal de Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e
de Prestação de Serviços, em vigor neste Município, os mesmos poderão estar abertos,
pois assim poderão os clientes que estão a trabalhar usufruir daquele horário, dando
mais vida ao comércio local. No entanto, deverão as próprias, elaborar o horário de
abertura e encerramento, devendo fazer uma comunicação prévia no Balcão do
Empreendedor/Portal do Cidadão e dar conhecimento à autarquia.

Reunião Ordinária 26-07-2018

75

MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE
CÂMARA MUNICIPAL

Por último a Munícipe Fernanda do Carmo Marques, residente na Rua da
Misericórdia, manifestou o seu desagrado relativamente a um cheiro insuportável,
vindo do nº 18 da Rua Dourada, em Pedrógão Grande, proveniente do alojamento de
vários cães, na residência da sua dona, Mafalda, considerando esta situação, um
atentado à saúde pública. Informou também que na próxima quarta-feira irá visitar o
referido local, o Delegado de Saúde.
Agradece a colocação do número de porta, na sua residência, bem como, todo o apoio
prestado pela Autarquia na resolução dos seus problemas, apresentados até à data.
Aproveitou a oportunidade oferecida para solicitar que sejam feitas pequenas obras de
reparação, na via pública, junto à sua habitação e já requeridas anteriormente.
O Presidente da Câmara Municipal tomou as devidas notas.
Período de Antes da Ordem do Dia
O vereador João Manuel Gomes Marques deixou uma nota de agrado e orgulho,
relativamente à maneira agradável, alegre e harmoniosa como decorreram as Festas
de Verão 2018. Prosseguiu felicitando o Executivo na pessoa do Presidente da Câmara
Municipal Valdemar Alves, a Vice-presidente Margarida Guedes e o Vereador Nelson
Fernandes, bem como, os funcionários que contribuíram para um tão grande sucesso,
referindo ser um vasto programa e de excelência, trazendo ao concelho milhares de
pessoas, de todas as idades. Deixou também o seu agradecimento na pessoa do Dr.
Tomás Correia que, por intermédio da Associação Mutualista Montepio, proporcionou
um espetáculo de luz e som, tendo trazido gratuitamente artistas de renome, como
Mariza “Cabeça de Cartaz”, João Pedro Pais, Jorge Fernando e Custódio Castelo.
Também foram do seu agrado o artista Emanuel, bem como, os sucessos atuais
Carolina Deslandes e Calema, sabendo que as despesas destes últimos, foram
suportados pelo Município.
Também foram do seu agrado o folclore, o concerto das diversas bandas do concelho,
a Expoarte - Feira de Artesanato, os carrocéis, o fogo-de-artifício, não podendo deixar
de se referir à decoração, que teve um toque feminino muito acolhedor.
Agradeceu mais uma vez ao Dr. António Tomás Correia por ter proporcionado,
aquando do III Capítulo Entronização da Confraria do Bucho Recheado, um grande
espetáculo na Igreja Matriz, com Yolanda Soares, no sábado de manhã. Salienta e a
terminar a sua intervenção, relacionada com este assunto, que deveria ser dado
conhecimento deste agradecimento por escrito, ao Dr. António Tomás Correia.
O Presidente da Câmara Municipal expressou a sua satisfação relativamente às
Festas de Verão 2018 que decorreram de uma maneira muito festiva, notando-se o
contentamento das pessoas, referindo que toda esta mudança, este colorido se deveu
às iniciativas e trabalho desenvolvido pela Vice-Presidente Maria Margarida David
Lopes Guedes, que em colaboração com os trabalhadores da Autarquia promoveram e
dignificaram os festejos.
O vereador João Manuel Gomes Marques, usou da palavra para deixar uma nota,
dos eleitos locais pelas listas do Partido Social Democrata, aos vários órgãos nas
Autárquicas relativamente às palavras proferidas pelo Presidente da Câmara
Municipal à Comunicação Social relativamente às notícias do passado dia, 19 de julho
de 2018, na Revista “Visão”, salientando e manifestando assim, o seu desagrado e
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repúdio como forma de protesto, pela forma como foram responsabilizados. Os
mesmos entenderam não estarem presentes nas comemorações do Dia do Concelho no
dia, 24 de Julho de 2018, pelo que entregaram em mão, um documento que fica
apenso à presente ata, fazendo parte integrante da mesma e que aqui se dá por
integralmente transcrito.
De seguida, formulou as perguntas que se transcrevem: “Se já fizeram a reunião com
a Comissão Técnica e com a CCDRC.”; “Se já analisaram os regulamentos e está tudo
em conformidade.”; “Se o Senhor Presidente já participou superiormente as situações
irregulares que relataram para a comunicação social, nomeadamente quando afirmou
haver pessoas a comprar casas para restaurar com os dinheiros dos fundos e depois
vender.”
O vereador João Manuel Gomes Marques apresentou ainda o requerimento que a
seguir se transcreve:
“João Manuel Gomes Marques, portador do C.C. Nº04211683, residente em Avenida
25 de Abril, Lote 1-2ºJ, eleito vereador na Câmara Municipal de Pedrógão Grande
requer ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande o seguinte:
1- Informação detalhada das obras de 1ª e 2ª habitação ou outras e seus
proprietários, aprovadas para reconstrução, no âmbito dos apoios oficiais
existentes e dos fundos constituídos a partir dos donativos dos Portugueses.
2- Listagem pormenorizada que identifique todos os beneméritos e doadores de
bens e dinheiro à Câmara Municipal de Pedrógão Grande e os respetivos
montantes.
3- Informação sobre o valor dos donativos em posse da Câmara Municipal, quem o
ofereceu e qual o seu destino/uso futuro.
4- Quem é o responsável pela gestão destes fundos e pela seleção e avaliação das
obras e a realizar futuramente.”
Seguidamente, o Presidente da Câmara Municipal referiu que nunca foi a sua
intenção atacar alguém, muito menos partidos políticos, apenas reagiu à indignação
que lhe provocaram as notícias vindas a público na Revista “Visão” que considera
serem palavras que não correspondem à verdade e serem sobretudo injuriosas.
Prossegue respondendo ao vereador João Manuel Gomes Marques que a
responsabilidade destas matérias é da CCDRC e que o assunto está nas mãos do
Ministério Público que analisará devidamente todos os processos em causa.
Quanto ao montante da conta solidária “Incêndios 2018”por diversas vezes o assunto
dos donativos esteve presente em Reunião de Câmara e em Assembleia Municipal e
sempre que foi questionado sobre este assunto informou acerca do montante
angariado pela conta aberta no banco BPI, criada exclusivamente para o efeito, sendo
que nos documentos de Prestação de Contas de 2017 (aprovada em abril de 2018)
encontra-se evidenciado o montante angariado, até 31 de dezembro. De maio até à
presente data o montante angariado ronda o valor de 347 mil euros. Ainda não foi
decidido qual o destino deste montante, mas que poderá ser no âmbito da
reconstrução de barracões. Com a entrada em vigor do novo Regulamento Geral de
Proteção de Dados (em vigor desde 25 de maio de 2018) que tem como principal meta
uma maior privacidade dos cidadãos, não se torna viável a descrição pormenorizada
dos doadores e dos beneficiários, sem uma autorização prévia de consentimento dos
mesmos.
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O vereador João Manuel Gomes Maques sugeriu que fosse reparado, se possível o
telhado da Capela de Nossa Senhora das Brotas na Adega, com parte desse dinheiro,
pois trata-se uma obra do Povo e para o Povo.
O Presidente da Câmara Municipal informou que o assunto irá ser analisado
precedido de reunião com o senhor Padre Júlio Santos e a Diocese de Coimbra.
O vereador Raul José Piedade Baptista Garcia usou a palavra para se dirigir ao
Presidente da Câmara Municipal, deixando claro que preza a amizade que tem para
com ele de há longa data e é o seu desejo que haja paz social e união em prol de
Pedrógão Grande e que nunca foi sua intenção o acusar de desvios. Prossegue para
referir que essa união não se consegue com ataques e entrevistas espontâneas,
reforçando que as palavras antes de serem ditas devem ser pensadas, referindo ainda
que os jornalistas procuram “notícias”. Aconselha a que o dinheiro angariado pela
conta solidária “Incêndios 2018”, os já referidos cerca de 347 mil euros, sejam
aplicados com a maior brevidade possível. A terminar acrescenta que fique bem claro
que não há desconfianças em relação ao desvio de dinheiros.
A vereadora Maria Margarida David Lopes Guedes manifestou publicamente o seu
agradecimento a todos os funcionários que se disponibilizaram, antes e durante os
trabalhos, para a realização das Festas de Verão 2018. Sublinhou que sem essa
colaboração, nos dias festivos e nos que antecederam este evento, todo o bom
andamento das diferentes atividades esse sucesso não teria sido possível.
Assuntos da Câmara Municipal
Alteração da Reunião de Câmara de dia 9 de agosto de 2018: Após apresentação
pelo de proposta do Presidente da Câmara Municipal foi deliberado, por unanimidade,
a não realização da próxima reunião de executivo, agendada para a primeira quintafeira do mês, dia 9 de agosto.
A presente deliberação foi aprovada, por unanimidade, em minuta para efeitos
imediatos.
Assuntos do Presidente da Câmara Municipal
Nomeação de Responsável pela Tesouraria. Presente Despacho de Nomeação de
Responsável pela Tesouraria. De acordo com o presente Despacho e uma vez que o
atual posto de trabalho do Responsável pela Tesouraria da Divisão Administrativa e
Financeira, necessita ser provido com os requisitos legais e, sendo necessário
assegurar o normal e regular funcionamento da referida Unidade, foi nomeada como
Responsável pela Tesouraria a Assistente Técnica, Maria do Céu Antunes Silva e como
sua substituta nas suas faltas e impedimentos, a Assistente Operacional, Ana Paula
Antunes Santos Nunes.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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Pedido de Apoio: Intercâmbio Figueiró dos Vinhos/Perkata. Presente ofício do
Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos, entregue em mão por um aluno do 9º
Ano, da Associação de Estudantes daquele agrupamento, solicitando a atribuição de
de verba de modo a apoiar aqueles alunos na realização de Intercâmbio do
Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos com Perkata.
A Câmara Municipal reconhece a importância da referida atividade mas
considera que, uma vez que este pedido se reporta a um nível de ensino existente no
nosso concelho não seria justo nem legal apoiar a mesma.
Assim, foi deliberado, por unanimidade, não dar provimento à pretensão
requerida.
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
Resumo Diário da Tesouraria do dia, 25 de julho de 2018: A Câmara Municipal
tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria que apresenta os seguintes
valores: Total de Disponibilidades: Operações Orçamentais: €1 275 745,36 (um
milhão, duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco euros e trinta e
seis cêntimos); Operações não Orçamentais: €540 561,37 (quinhentos e quarenta mil,
quinhentos e sessenta e um euros e trinta e sete cêntimos).
Informação dos pagamentos efetuados no período de 09 a 17 de julho de 2018: A
Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos efetuados no referido período
que totalizam a importância de € 68 550,97 (sessenta e oito mil, quinhentos e
cinquenta euros e noventa e sete cêntimos).
DIVISÃO DE URBANISMO, PLANEAMENTO, OBRAS MUNICIPAIS, SERVIÇOS
URBANOS E AMBIENTE
SETOR DE OBRAS PARTICULARES
Relação dos processos de obras despachados pelo Presidente da Câmara
Municipal no período compreendido entre 04 e 18 de julho de 2018: presentes
treze processos.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
SETOR DE OBRAS PÚBLICAS
Empreitada: "Intervenções Prioritárias de Proteção dos Recursos Hídricos devido
aos Incêndios Florestais de 17 a 24 de junho de 2017" - Relatório Final: Pedido de
Adjudicação.
Aprovado com um voto de qualidade do Presidente da Câmara Municipal, dado
que a Vice-presidente se retirou por ser Presidente do Júri da referida empreitada.
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara Municipal, deu por encerrada a
reunião pelas 17:30 da qual e para constar 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, Jacinta Maria Lourenço Paes, Chefe da DAF (Divisão Administrativa e
Financeira) em Regime de Substituição, a redigi e assino conjuntamente com o
Presidente da Câmara Municipal.

A Chefe da DAF em Regime de Substituição

_____________________________________________________________________
(Jacinta Maria Lourenço Paes)

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

___________________________________________________________________
(Valdemar Gomes Fernandes Alves)
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