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 ORDEM DE TRABALHOS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA DOIS DE DEZEMBRO DE 

2015 

 

A. Aprovação da ata n.º 28 realizada no dia 18 de novembro de 2015; 

B. Período de “Antes da Ordem do Dia”;     

C. Período da “Ordem do Dia”; 

      1- Aprovação da Proposta de alteração ao Regulamento de Atribuição de Lotes de 

Terreno sitos na Zona Industrial de Pinhel, considerando o términus de audiência de 

interessados e apreciação pública, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 

117º e 118º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº4/2015 de 7 de janeiro; 

      2- Apreciação e aprovação da minuta de acordo de cooperação, com vista a promover a 

adoção, a prevenção, o controlo e o bem-estar e saúde da população animal de canídeos e 

gatídeos no Canil Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo;  

    D. Propostas; 

    1- Aprovação do Relatório Preliminar/Final e da minuta do contrato do procedimento do 

concurso público para aquisição de dois autocarros de trinta e três lugares; 

    2- Aprovação da Declaração relativa à revisão do projeto de Construção das Piscinas 

Municipais Cobertas de Pinhel, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 

17º da Resolução do Tribunal de Contas n.º 14/2011, de 16 de agosto;  

    3- Aprovação do pedido de autorização dos compromissos para os anos de 2016 e 2017, 

até aos montantes de € 976.808,72 e de € 678.911,28, respetivamente, à Assembleia 

Municipal de Pinhel para Construção das Piscinas Municipais Cobertas de Pinhel, nos termos 

e para os efeitos do disposto na alínea c) do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro;  

    4- Emissão de parecer prévio vinculativo para celebração de contrato de prestação de 

serviços para “Animação/Programação de Natal – Aldeia dos Duendes de Natal”; 

     5- Aprovação da proposta para utilização do cartão de crédito pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal;  

      Direção Intermédia de 3º Grau - Administração e Finanças; 
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1.1. Finanças e Controlo de Gestão; 

 1.1.1 Subunidade Orgânica de Arrecadação de Receitas; 

       1- Maria Julieta Ferreira Gonçalves Mendes de Almeida – Apreciação e aprovação do 

pedido de restituição de valores relativos a tarifas de saneamento do mês de julho, agosto 

e setembro de 2015; 

       2- Freguesia de Pínzio - Ratificação de ato referente à emissão de licença especial de 

ruído para a realização de um baile, na Freguesia de Pínzio, nos dias 27, 28 e 29 de 

novembro de 2015, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 35º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  

 1.1.2 Subunidade Orgânica de Controlo de Gestão; 

        1- Apreciação e aprovação do Relatório de apreciação de Propostas de financiamento 

de um empréstimo de curto prazo até ao montante de € 800.000,00; 

       2- União Desportiva “Os Pinhelenses” – Adiantamento de verba para apoio ao 

funcionamento das atividades desportivas da União Desportiva “Os Pinhelenses” na época 

desportiva 2015/2016; 

3- Universidade Sénior de Pinhel – Atribuição de um apoio financeiro para a 

elaboração/conceção de Postais de Natal para a época natalícia de 2015; 

4- Fábrica da Igreja Paroquial de Alverca da Beira – Atribuição de um apoio financeiro 

destinado à reparação das paredes interiores da Igreja Paroquial de Alverca da Beira; 

5- Associação Cultural de Solidariedade Social de Atalaia e Carvalhal - Atribuição de 

um apoio financeiro para a “Ampliação e alteração de um edifício para Centro de Dia e SAD 

de Atalaia e Carvalhal”;  

6- Ratificação de despachos exarados pelo Senhor Presidente da Câmara para 

transferências entre contas bancárias;  

7- Aprovação dos contratos interadministrativos de Delegação de Competências entre 

o Município de Pinhel e as Juntas de Freguesia do Concelho de Pinhel, cuja minuta foi 

aprovada pela Assembleia Municipal de Pinhel, no dia 25 de abril de 2015; 

8- Junta de Freguesia do Lamegal - Atribuição de um apoio financeiro para 

reconstrução da sede da Junta de Freguesia; 
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9- Junta de Freguesia de Freixedas - Atribuição de um apoio financeiro para 

construção de um pavilhão multiusos; 

10 – Junta de Freguesia de Pinhel - Atribuição de um apoio financeiro para aquisição 

de um terreno, sito no Bairro da Damada, em Pinhel, para implementação de um espaço de 

lazer; 

1.1.3 Subunidade Orgânica de Recursos Humanos; 

1- Aprovação da proposta para abertura de procedimento concursal com vista ao 

recrutamento do cargo de Direção Intermédia de 2º grau - Urbanismo e Equipamentos;  

2- Aprovação da proposta de constituição do júri de procedimento concursal com vista 

ao recrutamento do cargo de Direção Intermédia de 2º grau – Urbanismo e Equipamentos; 

1.1.4 Subunidade Orgânica de Tesouraria; 

- Resumo diário da Tesouraria; 

2.1.1 Departamento de Urbanismo e Equipamentos – Empreitadas; 

      1- Tomada de conhecimento da aprovação do Auto de Medição n.º 3 da Empreitada 

“Beneficiação do CM 1069 – Ligação Barregão/Manigoto”, no valor de € 7.654,00, mais 

Iva; 

      2- Aprovação do Auto de Reinício dos Trabalhos da Empreitada “Beneficiação do CM 

1069 – Ligação Barregão/Manigoto”; 

      3- Tomada de conhecimento da aprovação do Auto de Medição n.º 1 da Empreitada 

“Construção de Edifício de Apoio/Bancadas – Campo de Futebol de Pinhel”, no valor de € 

5.315,80, mais Iva; 

      4- Tomada de conhecimento da aprovação do Auto de Medição n.º 2 da Empreitada 

“Obras de Conservação e Recuperação do Edifício do Paço Episcopal – Casa da Cultura - 

Museu”, no valor de € 55.065,20, mais Iva; 

        5- Aprovação do Auto de Reinício dos Trabalhos da Empreitada “Obras de 

Conservação e Recuperação do Edifício do Paço Episcopal – Casa da Cultura - Museu”.  

 Paços do Concelho de Pinhel, 30 de novembro de 2015 

O Presidente da Câmara Municipal de Pinhel   
     
                                                                                                                             

(Rui Manuel Saraiva Ventura)  
 


