MUNICÍPIO DE POMBAL

Cópia de parte da ata da Reunião Ordinária da
Câmara Municipal de Pombal nº0020/CMP/16,
celebrada em 15 de Setembro de 2016 e aprovada
em minuta para efeitos de imediata execução.

Ponto 7.2. Pedido de Autorização para Reforço de Dotações nas GOPs, para
os anos de 2017 e 2018
Foi presente à reunião a informação n.º 28/DAFM/16, da Divisão de Administração e Finanças
Municipais, datada de 13/09/2016, que a seguir se transcreve:
"Assunto: Pedido de autorização para reforço de dotações nas GOPs para os anos de 2017
e 2018
1. O Departamento Municipal de Operações lançou a concurso as seguintes empreitadas,
cuja execução financeira irá ocorrer em 2017 e, uma em particular, até 2018:
Freguesia de Abiúl / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia [E.M. 606
(Ramalhais IC8 – Fontaínhas Gesteira – E.M. 501 Parcerias)] e Arruamentos no
Lugar de Lagoa de St.ª Catarina, Casais Novos, Almezinha, Fontainhas e Carvalhal,
com encargos previstos de Eur. 312.059,76 (Iva incluso) para o ano de 2017;
Freguesia de Louriçal / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Lugares de
Louriçal, Valarinho, Rib.ª St.º Amaro, Foitos, Matas do Louriçal, St.ºAntónio, Moita Do
Boi, Casais de Além e Torneira) com encargos previstos de Eur. 203.927,69 (Iva incluso)
para o ano de 2017;
Requalificação Urbana dos Governos - Vinagres, com encargos previstos de Eur.
1.526.400,00 (Iva incluso) para o ano de 2017 e Eur. 381.600,00 (IVA incluso) para o
ano de 2018;
Requalificação da Estrada do Grou à Estrada Atlântica, com encargos previstos de Eur.
644.612,50 (Iva incluso) para o ano de 2017;
Arranjos e Passeios na Sede Freguesia Redinha, com encargos previstos de Eur.
701.885,73 (Iva incluso) para o ano de 2017.
2. Para o mesmo efeito, deliberou a Câmara em 31/08/2016, um apoio para ampliação do
Centro Social do Carriço, no valor de total de Eur. 557.500,00, cuja previsão de encargos,
estão distribuídos da seguinte forma: Ano 2017 – Eur. 400.000,00 e Ano de 2018 - Eur.
157.500,00.
3. Os projectos inscritos no Plano Plurianual de Investimentos (PP), no caso das
empreitados, e no Plano de Actividades Municipais (PAM) no caso do apoio a Lares, não têm
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dotação inscrita em 2017 e 2018, suficiente para acolher a inscrição desses encargos.
4. O reforço das dotações, que agora se propõe, nos projectos actualmente inscritos no PPI
e no PAM, identifica-se de seguida:
No PPI:
Freguesia de Abiúl / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia: Objectivo
3.3.1.1, Proj.\Acção 0105, com reforço de verba de Eur. 300.000,00 em 2017, ficando
inscrito a dotação total de Eur. 350.000,00;
Freguesia de Louriçal / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia: Objectivo
3.3.1.1, Proj.\Acção 0803 com reforço de verba de Eur. 200.000,00 em 2017, ficando
inscrito a dotação total de Eur. 250.000,00;
Requalificação Urbana dos Governos - Vinagres: Objectivo 2.4.2.2, Proj.\Acção 23,
com inscrição de verba de Eur. 400.000,00 em 2018, ficando inscrito a dotação total de
Eur. 400.000,00;
Requalificação da Estrada do Grou à Estrada Atlântica: Objectivo 3.3.1.1, Proj.\Acção
1806, com reforço de verba de Eur. 150.000,00 em 2017, ficando inscrito a dotação
total de Eur. 650.000,00;
Arranjos e Passeios na Sede Freguesia Redinha: Objectivo 2.4.2.2, Proj.\Acção 24, com
reforço de verba de Eur. 250.000,00 em 2017, ficando inscrito a dotação total de Eur.
750.000,00;
No PAM:
Apoio à Construção e Beneficiação de Edifícios de I.P.S.S.\Lares/ERI: Objectivo 2.3.2.3.,
Proj.\Acção 02, com reforço de verba de Eur. 390.000,00 em 2017 e de Eur. 150.000 em
2018, ficando inscrito a dotação total de Eur. 400.000,00 e de Eur. 160.000,00,
respectivamente.
Assim proponho que:
Nos termos dos n.º 1 e n.º 6 do Artigo 22.º do Dec- Lei n.º 197/99, de 8 de Junho,
conjugado com a alínea a) do n.º 1 do Artigo 25º.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, o
assunto seja despachado à reunião de Câmara, no sentido de deliberar solicitar à
Assembleia Municipal a competente autorização para reforçar em 2017 e em 2018, as
dotações propostas na presente informação.
À consideração superior."
A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter a presente informação à Assembleia
Municipal, para aprovação da autorização de reforço em 2017 e 2018 das dotações nas
Grandes Opções do Plano, de acordo com os n.º 1 e n.º 6 do art.º 22.º do DL n.º 197/99,
de 8 de junho, conjugado com a alínea a) do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, nos termos da informação supra transcrita.

