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MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE
ATA Nº 3/2018

DA
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 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: 17:30

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 02/2018, referente à Reunião de Câmara de 25/01/2018, nos
termos do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
LIMPEZA DE TERRENOS FLORESTAIS – A Vice-Presidente, Maria Margarida David
Lopes Guedes, informou que a Câmara Municipal está a desenvolver diferentes ações
de sensibilização sobre a limpeza de terrenos florestais em torno de habitações ou
edificações. Embora o Decreto-Lei nº 124/2006 defina desde então a respetiva
obrigação de limpeza, vem agora a Lei n.º 114/2017, estabelecer novos prazos e valor
de coimas.
Assim entendeu a Câmara Municipal, em conjunto com a GNR e gabinete
florestal, priorizar as zonas não ardidas, por constituírem maior risco de incêndio.
Seguidamente realizará sessões nas duas freguesias mais assoladas pelos incêndios,
mas com uma vertente mais direcionada para o tratamento de áreas ardidas.
ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL
TOLERÂNCIA DE PONTO PARA O DIA 13/02/2018:A Câmara Municipal deliberou
por unanimidade conceder tolerância de ponto, aos trabalhadores do Município no dia
13/02/2018, em virtude de ser dia de Carnaval e seguindo as instruções do Governo
nesta matéria.
Nestes termos vai ser publicitado Edital.
A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.
PEDIDO DE APOIO À ATIVIDADE REGULAR - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PEDRÓGÃO GRANDE: Presente ofício com a ref.ª
019/18, datado de 10/01/2018, solicitando nos termos do Regulamento do Apoio ao
Associativismo, a concessão de apoio de natureza financeira à atividade regular para o
ano de 2018.
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade manter o subsídio do ano
anterior num total anual de €48.000,00 (Quarenta e oito mil euros).
Nestes termos irá ser formalizado o respetivo Protocolo nos termos do Art.º 28
do Regulamento de Apoio ao Associativismo.
Mais foi deliberado dar poderes ao Presidente da Câmara Municipal para
outorgar neste ato.
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.
Mais se refere que além deste apoio a Câmara Municipal, continua a suportar
as despesas com a renovação do Protocolo das EIP`S (Equipas de Intervenção
Permanente), no valor global anual de cerca de €31.000,00 (Trinta e um mil
euros),bem como o pagamento dos prémios de seguro de Acidentes Pessoais num total
global de cerca de €11.500,00 (Onze mil e quinhentos euros).
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CONTRATO DE COMODATO DE CEDÊNCIA DO ESPAÇO SEDE DA AVIPG
(ASSOCIAÇÃO DE VÍTIMAS DO INCÊNDIO PEDRÓGÃO GRANDE) - ESCOLA DA
FIGUEIRA: A Câmara Municipal no seguimento da apreciação deste assunto nas
Reuniões de Câmara de 30/11/2017 e 25/01/2018 deliberou por unanimidade
aprovar o referido Contrato de Comodato que aqui se dá por integralmente transcrito e
dar poderes ao Presidente da Câmara Municipal para outorgar neste ato.
O Vereador João Manuel Gomes Marques, apresentou relativamente à sua
votação a seguinte declaração para a Ata:
“Voto favoravelmente a proposta do Contrato de Comodato com a AVIPG, dado que esta,
em reunião de trabalho com a Câmara Municipal, concordou com o articulado nesse
documento. Mais adianto que, se manifestei reservas em reuniões anteriores quanto ao
conteúdo da proposta, foi por entender que a AVIPG, seria altamente prejudicada tendo
em conta os prazos para o comodato (até ao fim do mandato) e o investimento em obras
no edifício, arranjos exteriores e equipamentos.”
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 07 FEVEREIRO DE 2018: A Câmara
Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria que apresenta os
seguintes valores: Total de Disponibilidades: Operações Orçamentais: € 1.511.518,05
(Um milhão, quinhentos e onze mil, quinhentos e dezoito euros e cinco cêntimos);
Operações não Orçamentais: € 463.962,43 (Quatrocentos e sessenta e três mil,
novecentos e sessenta e dois euros e quarenta e três cêntimos.)
INFORMAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO DE 18/01/2018 A
31/01/2018: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos efetuados
no referido período que totalizam a importância de € 459.534,93 (Quatrocentos e
cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro euros e noventa e três cêntimos).
DIVISÃO DE URBANISMO, PLANEAMENTO, OBRAS MUNICIPAIS, SERVIÇOS
URBANOS E AMBIENTE
OBRAS PÚBLICAS
REGENERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS PELOS INCÊNDIOS -" RECUPERAÇÃO E
REMARCAÇÃO DOS PERCURSOS DO CENTRO DE BTT" - RELATÓRIO
PRELIMINAR/FINAL: Presente Relatório Final elaborado pelo Júri do Concurso nos
termos do art.º 124 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 Ambienti
D`Interni Unipessoal, Lda, pelo valor € 208.901,60 (Duzentos e oito mil, novecentos e
um euros e sessenta cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.
A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.
EMPREITADA - "REQUALIFICAÇÃO DA VILA DE PEDRÓGÃO GRANDE":
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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.
3- Presente e aprovada por unanimidade a Comunicação Interna, datada de
12/01/2018, do Júri do Procedimento, enviando respostas aos esclarecimentos
solicitados pelos interessados ao Concurso em epígrafe, de acordo com a alínea
d) da deliberação tomada pelo executivo em reunião ordinária de 30/11/2017.
LOJA DO CIDADÃO DE PEDRÓGÃO GRANDE: Presente e aprovada por unanimidade
a Comunicação Interna, datada de 19/01/2018, do Júri do Procedimento, enviando
respostas aos esclarecimentos solicitados pelos interessados ao Concurso em epígrafe
de acordo com a alínea d) da deliberação tomada pelo executivo em reunião ordinária
de 30/11/2017.
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE OBRAS DESPACHADOS PELO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/01/2018 a
31/01/2018:Presentes vinte e cinco processos de obras despachados pelo Presidente
da Câmara Municipal no período antes referido.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara Municipal, deu por encerrada a
reunião pelas 17:30 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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