S.

R.

MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA
CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA
ACTA Nº 09
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 15/04/1998
(Contém 7 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 15/04/1998
ACTA Nº 9
-------- Aos quinze dias do mês de Abril 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 Srs. 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– LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES
1.1 – Obras Particulares
-------- Presente um requerimento de José Maria Brás, residente no lugar de Carvalho,
freguesia de Pampilhosa da Serra, a requerer licença para proceder ao reboco e pintura
de uma varanda da sua casa de habitação, sita no lugar de Carvalho, freguesia e concelho
de Pampilhosa da Serra. -------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------- Presente um requerimento de José de Almeida Fernandes, residente em Aldeia
Cimeira, freguesia de Pampilhosa da Serra, a requerer licença para a construção de uma
casa da habitação, sita no lugar de Aldeia Cimeira, freguesia e concelho de Pampilhosa
da Serra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura. mais deliberou no cumprimento da
informação, notificar o requerente desta decisão. ----------------------------------------------------1.2 – Autos de Vistoria
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-------- Foi presente um requerimento de Joaquim Pires Pereira, residente na Calçada de
Baixo, Lousã, a requerer vistoria ao seu prédio de habitação, sito no lugar de Porto de
Vacas, freguesia de Janeiro de Baixo, deste concelho. ------------------------------------------------------- Face ao parecer da Comissão de Vistorias, a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade indeferir, por este não estar de acordo com o projecto inicial. ------------------2 – OBRAS PÚBLICAS
2.1 – Autos de Medição – Construção do Complexo das Piscinas Municipais e
Arranjos Exteriores
-------- Foi presente o Auto de Medição de Trabalhos nº 25, relativo à construção do
Complexo das Piscinas Municipais e Arranjos Exteriores, no valor global de
22.666.768$00 (vinte e dois milhões seiscentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e
oito escudos) + IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Após análise do documento, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
pagar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar o referido documento em minuta, para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------3 – PESSOAL
3.1 – Adicional previsto no Dec.-Lei nº 61/92 de 15 de Abril
-------- Foi presente uma informação do Sector de Pessoal a comunicar que não foi
atribuído o adicional de 2%, aos funcionários que em 31/12/91 prestaram serviços nesta
Autarquia, de acordo com a listagem anexa à informação. ------------------------------------------------ Face ao teor da informação, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
pagar os retroactivos aos funcionários constantes da relação, no valor global de
1.407.984$00 (um milhão quatrocentos e sete mil novecentos e oitenta e quatro escudos). -------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------3.2 – Concurso – Oficial Administrativo Principal
-------- Foi presente a acta da reunião do júri que presidiu à aplicação dos métodos de
selecção ao concurso interno geral de acesso, para provimento de um lugar de Oficial
Administrativo Principal, para efeitos de homologação. --------------------------------------------------- A Câmara Municipal depois de analisar o documento, deliberou por unanimidade
homologar a referida acta. ------------------------------------------------------------------------------------------ Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4 – OUTROS ASSUNTOS
4.1 – Correspondência
-------- Foi presente uma carta do Grupo Desportivo Pampilhosense, datada de 6 de
Abril do corrente ano, a solicitar um subsídio, para assim poderem fazer face a
dificuldades de tesouraria, de modo a solucionarem a sua situação financeira. ---------------------- Depois de analisar o conteúdo do ofício, a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade transferir a importância de 1.500.000$00 (Um milhão e quinhentos mil
escudos). Não participaram nesta votação os senhores Vereadores João dos Santos Alves
e Maria Helena Fernandes Barateiro, por fazerem parte dos Órgãos representativos do
Clube. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais foi deliberado aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um ofício da Associação dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa
da Serra, datado de 15 de Abril do corrente ano, a solicitar um subsídio, para fazer face a
despesas de funcionamento. --------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, face ao teor do oficio, deliberou por unanimidade, transferir
a importância de 3.000.000$00 (três milhões de escudos). Não participaram nesta votação
os senhores Vereadores José Augusto Veiga Nunes de Almeida e José Alberto Pacheco
Brito Dias, por fazerem parte dos órgãos representativos da Associação. ----------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um ofício da Direcção Geral do Património, datado de 13 de Abril de
1998, sob o nº 7942, a enviar uma minuta de Protocolo de Transferência, nos termos do
artigo 13º do Decreto lei nº 77/84 de 8 de Março, relativo ao Edifício “Escola Mista de
Pampilhosa da Serra”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal depois de analisar o conteúdo do ofício, deliberou por
unanimidade aceitar a transferência do direito de propriedade do imóvel acima
identificado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mais deliberou dar poderes ao Senhor Presidente para assinar o referido
Protocolo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------5 - TRANSPORTE ESCOLAR
-------- Foi presente uma carta de Carlos do Nascimento Lopes, a solicitar que seja
concedido um subsídio para o transporte de sua filha Mónica Alexandre Mendes Lopes,
a frequentar o 8º ano de escolaridade na Escola C+S de Pampilhosa da Serra. ----------------------- A Câmara Municipal depois de ter analisado a petição e embora condicionada
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pela aplicação da legislação em vigor (Dec.-Lei nº 299/84 de 05 de Setembro), deliberou
por unanimidade e a título excepcional, subsidiar em 400$00 diários, a vigorar desde o
início e o terminus do terceiro período lectivo, a aluna Mónica Alexandra Mendes Lopes,
na pessoa do seu encarregado de educação. -----------------------------------------------------------6 - ACÇÃO DE MOBILIZAÇÃO DE SOLOS
-------- Foi presente um ofício da Direcção de Serviços Florestais – Arganil, datado de
03/04/98, a informar que, efectuada que foi a vistoria realizada aos prédios rústicos,
pertencentes a Manuel Ramos Nunes, residente em Carvalho, freguesia de Pampilhosa
da Serra, o mesmo terá de cumprir com o estipulado nos nºs 1 e 2 do artigo 1º do Dec. Lei
175/88 de 17 de Maio, por se tratarem de áreas de grande extensão com espécie de
folhosas de rápido crescimento e cumprir com o determinado no nº 1 e 2 do artigo 5º do
Dec. Lei 139/88 de 22 de Abril, por ter sido percorrido por um incêndio, posterior à data
da publicação deste. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto, a Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou dar
conhecimento ao requerente. ------------------------------------------------------------------------------7 - RECLAMAÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA
-------- Por deliberação da Câmara Municipal de 17 de Setembro de 1997, foi julgada
procedente a reclamação de consumo de água do munícipe Salvador Jerónimo Delgado,
tendo esta deliberado que a importância a devolver de Esc: 17.378$00 (dezassete mil
trezentos e setenta e oito escudos), deveria ser abatida em recibos de consumos futuros. --------- Atendendo que os meios informáticos existentes não permitem dar-lhe
cumprimento, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade ressarcir o munícipe da
quantia em causa.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Por deliberação da Câmara Municipal de 17 de Setembro de 1997, foi julgada
procedente a reclamação de consumo de água da munícipe Eulália Antão Batista, tendo
esta deliberado que a importância a devolver de Esc: 14.458$00 (catorze mil quatrocentos
e cinquenta e oito escudos), deveria ser abatida em recibos de consumos futuros. ------------------ Atendendo que os meios informáticos existentes não permitem dar-lhe
cumprimento, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade ressarcir o munícipe da
quantia em causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------8 - CONTA DE GERÊNCIA DE 1997
Declaração de voto
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-------- Foi entregue uma declaração de voto subscrita pelo Sr. Presidente da Câmara e
pelo Sr. Vereador João dos Santos Alves, referente à Conta de Gerência de 1997 e que se
anexa sob o número um. -------------------------------------------------------------------------------------------- Foi entregue uma declaração de voto subscrita pelo Sr. Vereador José Alberto
Pacheco Brito Dias, referente à Conta de Gerência de 1997 e que se anexa sob o número
dois. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 - INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE
-------- O Sr. Presidente informou o restante executivo dos seguintes assuntos: ---------------------- Que a Zona Agrária já está a funcionar nas instalações da Câmara Municipal; -------------- Que o Curso de Cozinha e de Mesa está a funcionar no edifício da Piscina
Municipal, desde o dia 13 de Abril, conforme o previsto. -------------------------------------------------- Que a Revisão ao Plano Director Municipal, já se encontra para assinatura; ----------------- Que já se iniciou a abertura de inscrições para o Curso de Gestão. ---------------------10 - PAGAMENTOS
Transferência de Verbas
-------- O Sr. Presidente informou o restante executivo que participou numa reunião da
Associação de Desenvolvimento Regional da Serra do Açor. --------------------------------------------- De acordo com a Ordem de Trabalhos, e entre outros assuntos, foi analisada a
parte financeira, tendo tomado conhecimento que a Câmara tem um saldo devedor de
7.724.727$00 (sete milhões setecentos e vinte e quatro mil setecentos e vinte e sete
escudos), sendo 6.824.727$00 (seis milhões oitocentos e vinte e quatro mil setecentos e
vinte e sete escudos) de encargos de participação e 900.000$00 (novecentos mil escudos)
de quotas até Março. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade pagar, e que seja
transferida desde já a importância de 4.000.000$00 (quatro milhões de escudos). ------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------
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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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