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CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA
ACTA Nº 05
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18/02/1998
(Contém 5 folhas)
Estiveram presentes os seguintes membros:
Presidente:
Vereador:
Vereador:
Vereador:
Vereador:

Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida
José Augusto Veiga Nunes de Almeida
José Alberto Pacheco Brito Dias
Maria Helena Fernandes Barateiro
João dos Santos Alves

(PSD)
(PS)
(PSD)
(PS)
(PSD)

Faltaram os seguintes membros:
Presidente:
Vereador:
Vereador:
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REUNIÃO DE 18/02/1998
ACTA Nº 5
-------- Aos dezoito dias do mês de Fevereiro do ano de 1998, nesta Vila de Pampilhosa da
Serra, no edifício dos Paços do Concelho e Sala de Reuniões, realizou-se a reunião
ordinária da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, sob a presidência do Exmº
Senhor Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida, na qualidade de Presidente,
estando presentes os Vereadores senhores José Augusto Veiga Nunes de Almeida, José
Alberto Pacheco Brito Dias, Maria Helena Fernandes Barateiro e João dos Santos Alves. --------- A reunião foi secretariada por António dos Santos Bento Barata. ------------------------------- E sendo a hora designada para início dos trabalhos e verificando-se haver
“quorum” para funcionamento do Executivo, tendo os membros presentes ocupado os
seus lugares, o Sr. Presidente declarou aberta a reunião. --------------------------------------------------- A minuta da Acta da última reunião mereceu aprovação por unanimidade sendo
assinada pelo senhor Presidente e restantes Vereadores. -------------------------------------------1 – EXPEDIENTE
-------- Presente uma carta da Liga de Melhoramentos da Freguesia de Cabril datada de
trinta de Janeiro do corrente ano, a informar da comemoração do seu quinquagésimo
aniversário, bem como de alguns eventos a realizar. -------------------------------------------------------- Devido aos seus poucos recursos, e porque desejam comemorar condignamente
esta efeméride, solicitam que lhe seja atribuída uma verba para o lançamento de uma
edição de um livro, e que o seu custo importa em seiscentos e seis mil e novecentos
escudos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente, solicitou que os senhores Vereadores se pronunciassem,
tendo os representantes do Partido Socialista proposto uma comparticipação entre
duzentos a duzentos e cinquenta mil escudos, contra a entrega de vinte a vinte e cinco
exemplares do livro.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Posta à votação a mesma não mereceu aprovação, tendo por isso sido rejeitada,
três votos contra do PSD e dois votos a favor do PS. -------------------------------------------------------- De seguida o senhor Presidente e subscrita pelos dois vereadores do PSD, propôs
que fosse o livro comparticipado em cento e cinquenta mil escudos, contra a entrega de
vinte exemplares, argumentando que a Câmara Municipal não dispunha de capacidade
financeira para absorver o encargo. -----------------------------------------------------------------------
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-------- Posta à votação esta proposta, mereceu aprovação por maioria: dois votos conta
do PS; três votos a favor do PSD. --------------------------------------------------------------------------------- Presente uma carta do Grupo “Os Amigos de Soeirinho”, datada de quatro de
Fevereiro próximo passado, a convidar o executivo camarário a estar presente num
almoço de confraternização, a realizar no próximo dia vinte e dois de Fevereiro. ------------------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------2 - SECÇÃO DE ÁGUAS – RECLAMAÇÕES
-------- Foi presente uma carta de Maria da Trindade Barata de Oliveira, datada de
dezassete de Novembro próximo passado a solicitar que lhe seja mandado verificar o
consumo de água, bem como solicitar o seu reembolso, na parte que seja justa e
equilibrada, uma vez que por razões que desconhece está a consumir água que não gasta.
-------- De acordo com a informação dos Serviços de Água, e vistoriado o contador de
água, este encontra-se em boas condições de funcionamento.--------------------------------------------- Face ao exposto e porque outros elementos não constam do processo, porque a
média do consumo é desproporcionada, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
que seja calculada a média dos seis últimos meses e reembolsar o munícipe na parte que
exceda este valor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente uma carta de Idolindo Barata Francisco, datada de cinco de
Novembro próximo passado, a solicitar que lhe seja verificado o consumo de água, em
virtude de ter sido confrontado com um consumo elevado, pelo que pede compreensão
para o assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com a informação dos Serviços de Água, vistoriado o contador de
água, este encontra-se em bom funcionamento. -------------------------------------------------------------- Em face do exposto e porque outros elementos não constam do processo, porque a
média do consumo é desproporcionado, a Câmara
Municipal deliberou por
unanimidade que lhe seja calculada a média dos seis últimos meses e reembolsar o
munícipe na parte que excede esse valor. --------------------------------------------------------------3 - SECRETARIA GERAL – MÁQUINAS DE DIVERSÃO
-------- Foi presente um ofício do Governo Civil do Distrito de Coimbra, datado de treze
de Janeiro do corrente ano, sob o número duzentos e oitenta e nove, a informar da
pretensão de José Guerra Dias Cerveira, poder licenciar a exploração de Máquinas de
Diversão, no estabelecimento de café de Luis Domingos, Ldª, na Pampilhosa da Serra. ----------- Face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade emitir parecer favorável. -----------------------------------------------------------3
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4 - SECRETARIA GERAL – ACÇÃO DE MOBILIZAÇÃO DE SOLOS
-------- Foi presente um requerimento de Eduardo Brás de Almeida, residente em
Carvalho, freguesia de Pampilhosa da Serra, a solicitar o licenciamento para acções de
mobilização de solos, nos seus prédios rústicos, sitos em Ribeira das Galegas, lugar de
Farropo – Pampilhosa da Serra. ----------------------------------------------------------------------------------- Face ao parecer emitido pelos Serviços, a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir nos termos e condicionalismos da alínea g) número um da Portaria
quinhentos e vinte e oito/oitenta e nove de onze de Julho. ----------------------------------------5 - SECÇÃO DE OBRAS
Obras Públicas
-------- Recepção provisória: OBRA – Construção da rede de Esgotos em Vidual. ------------------- Foi presente o Auto de Recepção Provisória da obra em epígrafe, cujos trabalhos
totalizaram dezasseis milhões quatrocentos e sessenta e nove mil novecentos e trinta e
oito escudos, sendo treze milhões quinhentos e quarenta e oito mil e seiscentos escudos,
referentes ao contrato inicial e dois milhões novecentos e vinte e um mil trezentos e trinta
e oito escudos de trabalhos a mais. ------------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aceitar a referida
obra, após parecer dos Serviços Técnicos de Obras. --------------------------------------------------------- Mais deliberou que seja averbado ao contrato inicial o valor dos trabalhos a mais.
6 - CONCURSO LIMITADO – FORNECIMENTO DE 2500 SACOS DE CIMENTO
-------- Foi presente a acta da Comissão de Análise do Concurso para fornecimento de
dois mil e quinhentos sacos de cimento. ------------------------------------------------------------------------ Depois de analisada e ter conhecimento do conteúdo da mesma, a Câmara
deliberou por unanimidade adjudicar o fornecimento de dois mil e quinhentos sacos de
cimento à firma Mendes & Garcia, Ldª, sediada na Vila de Pampilhosa da Serra, pelo
valor de um milhão oitocentos e cinquenta mil escudos mais IVA, nos termos do artigo
sessenta e nove, do Decreto-Lei número cinquenta e cinco/noventa e cinco de vinte e
nove de Março. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberou ainda e por unanimidade aprovar a minuta e dar poderes ao senhor
Presidente para outorgar o contrato. ---------------------------------------------------------------------7 - OBRAS PARTICULARES
Autos de Vistoria
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-------- Foi presente um requerimento de Jaime Filipe Loureiro Martins, residente em
Pampilhosa da Serra, a requerer vistoria ao seu prédio de habitação, sito na Quinta das
Garrazelhas, na Vila de Pampilhosa da Serra. ----------------------------------------------------------------- Face ao parecer favorável da Comissão de Vistoria, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um requerimento de Américo Joaquim Batista Gonçalves, residente
na Vila de Pampilhosa da Serra, a requerer vistoria ao seu prédio, sito na rua do
Pedragal, na Vila de Pampilhosa da Serra constituído no regime de Propriedade
Horizontal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao parecer favorável da Comissão de Vistoria, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um requerimento de José Augusto Pereira de Almeida, residente em
Pampilhosa da Serra, a requerer vistoria ao segundo andar do seu prédio sito em São
Sebastião, na Vila de Pampilhosa da Serra. -------------------------------------------------------------------- Face ao parecer favorável da Comissão de Vistoria, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO
-------- Não havendo outros assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, eram dezassete horas, pelo que de tudo e para constar se lavrou a presente acta,
que vai ser assinada pelo Sr. Presidente da Câmara, Hermano Manuel Gonçalves Nunes
de Almeida, e por mim, António dos Santos Bento Barata, Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira , que a elaborei. ----------------------------------------------------------

________________________________________
________________________________________
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