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MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE

ATA Nº10/2018

DA
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE MAIO 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: 15:30
HORA DE ENCERRAMENTO: 17:45

Secretário: O Assistente Técnico (Divisão Administrativa e Financeira): David
Manuel da Conceição José

51

MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE
CÂMARA MUNICIPAL

Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior: Foi lida e aprovada por
unanimidade, a Ata N.º09/2018, referente à Reunião de Câmara de 10/05/2018, nos
termos do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro.
O Presidente da Câmara Municipal deu a palavra aos munícipes que entenderam
intervir.
Presente a munícipe D. Fernanda do Carmo Marques, residente na Rua da
Misericórdia - Pedrógão Grande, relembrando a necessidade de obtenção da
numeração das suas portas, na sua habitação sita no largo da Misericórdia – Pedrógão
Grande.
O Presidente da Câmara Municipal referiu que o assunto não estava esquecido,
e que iria providenciar o solicitado.
Questionou também os maus cheiros que se fazem sentir na quelha, que
provêm dos cinco cães, propriedade da munícipe vizinha.
O Presidente da Câmara Municipal, tomou as devidas notas e referiu que iria
informar o Médico Veterinário, para análise da situação.
Presente o Sr. Luciano Dias Marques Lopes, residente no Casal D´Além que
referiu que os seus prejuízos causados pelo incêndio do passado dia 17 de junho de
2017 rondavam os oitenta e quatro mil euros, e que até à data ainda não tinha
recebido qualquer tipo de ajuda.
O Presidente da Câmara Municipal informou das diligências necessárias a esta
questão e remeteu para informação individual aos serviços do GORR (Gabinete
Operacional de Recuperação e Reconstrução).
Presente o munícipe José Silva Ferreira, residente no Beco do Ribeiro Velho,
relembrando a necessidade de colocação de placa de nome de rua, situação que já
anteriormente foi trazida ao conhecimento do técnico da autarquia, dado que a sua
correspondência está a ser devolvida.
O Presidente da Câmara Municipal tomou as devidas notas e comprometeu-se a
providenciar o solicitado.
Presente o munícipe Mário Coelho Fernandes, residente em Pedrógão Grande,
que solicitou à Câmara Municipal a intervenção na casa de granito abandonada, sita
em Vale de Góis junto da Estação Elevatória, uma vez que está em ruínas e que a
mesma estava destinada ao artesanato.
O Vereador Dr. João Marques, informou que a mesma esta inserida no Projeto
da Grande Rota do Zêzere.
O munícipe referiu-se ao acesso para o Penedo Furado e solicitou diligências
para a sua referenciação como Geomonumento, como alavanca turística.
O munícipe também apresentou algumas sugestões que no seu entender são
pertinentes para o desenvolvimento do Turismo em Pedrógão Grande, nomeadamente
no que se refere ao POA (Plano de Ordenamento da Albufeira) do Cabril e à zona a
urbanizar.
O Presidente da Câmara e restante executivo tomaram as devidas notas.
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Presente a munícipe D. Ana Maria Ferreira Costa, residente em Pedrógão
Grande, solicitando informação acerca da situação da Área de Localização Empresarial
– Fontainhas e para quando a sua conclusão.
O Presidente da Câmara Municipal informou que está a equacionar esta
matéria com a CIMRL (Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria ) de forma a
verificar algumas questões técnicas com a terraplanagem, as quais se têm atrasado
devido em grande parte, às condições climatéricas desfavoráveis para este tipo de
trabalho.
Presente a munícipe D. Ema Maria que pediu apoio à Câmara Municipal no
sentido de sinalizar o muro sito na zona histórica da Vila de Pedrógão Grande, na Rua
da Nogueira, uma vez que o mesmo está a por em perigo a via pública, por se
encontrar em risco de derrocada.
O executivo relembrou a munícipe que essa sinalização não é impedimento de
responsabilidade da munícipe, contudo irá enviar a Fiscalização ao local e tomará as
devidas providências.
Período de Antes da Ordem do Dia
Antes de iniciar os pontos da ordem de trabalho, o executivo propôs um voto de
pesar pelo falecimento do trabalhador da Câmara Municipal o Senhor Eduardo José
Martins Pereira Lopes “afirmando ser com consternação que tomámos conhecimento
do falecimento do trabalhador da Câmara Municipal. Decerto, que não são as palavras
que os familiares mais ansiavam, mas são elas a única forma que tivemos para juntar
o nosso pesar à Vossa dor, procurando deste modo transmitir-lhes algum alento. Em
nome, do Executivo Municipal de Pedrógão Grande e de todos os trabalhadores do
Município, apresentamos as nossas mais sentidas condolências.”
Apresentada esta pretensão mais se deliberou dar conhecimento à família.
O Vereador João Manuel Gomes Marques apresentou a sua preocupação com a
atual situação no edifício da ETPZP nomeadamente na sua cobertura que tem
registado infiltrações de água, com um nível de gravidade tal que se julga, não vir a
suportar mais um inverno rigoroso. Foi sugerido apoio para a apresentação de uma
candidatura ao Portugal 2020.
Informou também que a ANESPO (Associação Nacional de Escolas Profissionais)
irá acolher as Jornadas Pedagógicas em Pedrógão Grande no próximo dia, 17 de julho
de 2018, onde irão estar presentes o senhor Ministro da Educação e o senhor
Secretário Geral da Educação e Ciência pelo que solicitou à Câmara Municipal o
auditório da Casa Municipal da Cultura, para acolher o referido evento.
Concluiu, disponibilizando os serviços da ETPZP no apoio ao ETL (Educação em
Tempos Livres) no que se refere ao eventual fornecimento das refeições.
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Assuntos do Presidente da Câmara Municipal
Pedido de classificação da Torre do Relógio, na Vila de Pedrógão Grande como
Património de Interesse Municipal. Presente e aprovado por unanimidade o referido
pedido que aqui se dá por integralmente transcrito.
A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.
Protocolo entre a Fundação Benfica e a Câmara Municipal de Pedrógão Grande.
Presente e aprovado por unanimidade o referido Protocolo que aqui se dá por
integralmente transcrito.
A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.
Pedido de cedência do Lote Nº02, (artigo urbano Nº1907, inscrito na matriz da
Freguesia da Graça, concelho de Pedrógão Grande) da Zona Industrial de Pinheiro
Bordalo-Graça-Pedrógão Grande: de acordo com o Regulamento Municipal de Acesso
aos Incentivos à Instalação de Unidades Industriais (Atividades Produtivas), em nome
de Vera Lúcia Carmo, Unipessoal, Lda., pelo valor de 0,005por m2.
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a respetiva cedência,
de acordo com os termos legais e de acordo com o Regulamento Municipal de Acesso
aos Incentivos à Instalação de Unidades Industriais (Atividades Produtivas) e dar
poderes ao Presidente da Câmara Municipal, Valdemar Alves, para outorgar a
respetiva escritura.
Deliberou ainda, manter as cláusulas previstas no referido regulamento para
salvaguarda do Município de Pedrógão Grande.
A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.
Assuntos da Câmara Municipal
Biblioteca Municipal de Pedrógão Grande: Preçário dos Livros vendidos pelo
Município.
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o respetivo preçário.
A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.
Protocolo de Cooperação entre a Administração Regional de Saúde do Centro, IP
e a Câmara Municipal de Pedrógão Grande: Presente e aprovado por unanimidade o
referido Protocolo que aqui se dá por integralmente transcrito.
A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.
Protocolo de Cooperação entre o Município de Pedrógão Grande e a Arte-Via Cooperativa Artística e Editorial, para a realização da 1ª edição do FLII - Festival
Literário Internacional do Interior: Presente e aprovado por unanimidade o referido
Protocolo que aqui se dá por integralmente transcrito.
A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
Resumo Diário da Tesouraria do dia 29 maio de 2018: A Câmara Municipal tomou
conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria que apresenta os seguintes valores:
Total de Disponibilidades: Operações Orçamentais: €1.348.783,05 (um milhão
trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e três euros e cinco cêntimos);
Operações não Orçamentais: €482 007,06 (quatrocentos e oitenta e dois mil, sete
euros e seis cêntimos).
Informação dos pagamentos efetuados no período de 19.05.2018 a 23.05.2018:
A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos efetuados no referido
período que totalizam a importância de €196 594,04 (cento e noventa e seis mil,
quinhentos e noventa e quatro euros e quatro cêntimos).
CORPO NACIONAL DE ESCUTAS- Agrupamento 1193 - PEDIDO DE APOIO À
ATIVIDADE REGULAR: Presente requerimento datado de 27-04-2018, solicitando
apoio à atividade regular para o ano de 2018, nos termos do Regulamento de Apoio ao
Associativismo, instruído de acordo com a Informação da Divisão Administrativa e
Financeira que aqui se dá por integralmente transcrita.
Nestes termos a Câmara Municipal por unanimidade, deliberou o seguinte:
1- Aprovar o montante anual de €750,00 (setecentos e cinquenta euros) para
Apoio de Natureza Financeira à Atividade Regular.
2- Dar poderes ao Presidente da Câmara Municipal para formalizar e outorgar
o respetivo Protocolo nos termos do Art.º 28 do Regulamento de Apoio ao
Associativismo.
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.
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 02-05-2018 a 22-05-2018: presentes
dezasseis processos.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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Relação de processos de obras remetidos para discussão e deliberação da Câmara
Municipal:
Processo Nº 86/2018 - Apresentado por António Fernandes da Silva, na qualidade
de proprietário: residente na Rua Cruz do Convento, Nº8, 3270-096 Pedrógão
Grande, solicita a aprovação do projeto de arquitetura para a "Reconstrução e
Ampliação de um Edifício para Empreendimento de Turismo de Habitação”.
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a pretensão do
requerente, de acordo com a informação dos Serviços Técnicos (fls.92 a 95) e demais
legislação em vigor aplicável.
A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.
Processo Nº153/2018- Apresentado por Eduardo Conceição Santos, na qualidade
de proprietário: residente na Rua Vale dos Sobreiros, nº11, 3270-034 Graça, solicita
a "Reconstrução de Edifício Tipo 1 - Não Habitacional (na sequência dos incêndios de
17/06/2017) - Aprovação de Localização".
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a pretensão do
requerente, de acordo com a informação dos Serviços Técnicos (fls.20 a 24) e demais
legislação em vigor aplicável.
A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.
SETOR DE OBRAS PÚBLICAS
Conservação e Beneficiação de Estradas, Arruamentos e Caminhos Municipais Pavimentação de Diversos Arruamentos no Concelho - Pedido de prorrogação de
prazo.
Presente o pedido do Empreiteiro Fernando dos Santos José, Lda. datado de 8 de maio
de 2018, a solicitar a prorrogação de prazo a título gracioso, por um período de 60
dias, pelos motivos justificados.
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade conceder a referida
prorrogação a título gracioso.
A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.
Loja do Cidadão de Pedrógão Grande: Apresentação do Relatório Final (nos termos
do nº1 do artº 148º do Código dos Contratos Públicos aprovados pelo DL Nº18/2008,
de 29 de setembro) - Pedido de Adjudicação.
O presente Relatório Final elaborado pelo Júri do Concurso nos termos do
artº148º do CCP, tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta do
mesmo, que aqui se dá por integralmente transcrita, pelo que se adjudica a realização
dos trabalhos que constituem a empreitada em epígrafe à SGCOIN, S.A., pelo valor de
€249.825,08 (duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco euros e oito
cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.
A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara Municipal, deu por encerrada a
reunião pelas 17:45 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, David Manuel da Conceição José, Assistente Técnico (Divisão Administrativa
e Financeira), a redigi e assino conjuntamente com o Presidente da Câmara
Municipal.
O Assistente Técnico

_____________________________________________________________________
(David Manuel da Conceição José)

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

___________________________________________________________________
(Valdemar Gomes Fernandes Alves)
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