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CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA
ACTA Nº 10
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 06/05/1998
(Contém 6 folhas)
Estiveram presentes os seguintes membros:
Presidente:
Vereador:
Vereador:
Vereador:
Vereador:

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

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

Faltaram os seguintes membros:
Presidente:
Vereador:
Vereador:

Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida
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REUNIÃO DE 06/05/1998
ACTA Nº 10
-------- Aos seis dias do mês de Maio de mil novecentos e noventa e oito, 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 Vereador José Alberto Pacheco Brito Dias, na qualidade de substituto legal
do Presidente, estando presentes os Vereadores Srs.(ª) José Augusto Veiga Nunes de
Almeida, 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.---------------------------------------------------- De seguida, o Executivo, por votação secreta, deliberou por unanimidade
considerar justificada a falta de comparência à reunião do Senhor Presidente Hermano
Manuel Gonçalves Nunes de Almeida.-------------------------------------------------------------------------- A minuta da Acta da última reunião mereceu aprovação por unanimidade, sendo
assinada por todos os membros presentes.--------------------------------------------------------------

1 – CORRESPONDÊNCIA
1.1 - Constituição da Comissão Técnica de Revisão do P.D.M - Pampilhosa da
Serra
-------- Foi presente um ofício da Secretaria de Estado da Administração Local e
Ordenamento do Território, datado de 24 de Abril do corrente ano, Procº 162-1/98 –
83.12/98, a informar da aprovação da Constituição da Comissão Técnica para a revisão
do Plano Director Municipal de Pampilhosa da Serra.------------------------------------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------1.2 - Inspecção Financeira
-------- Foi presente um ofício da Inspecção Geral de Finanças, datado de 17 de Abril do
corrente ano, Procº 98/AL/A3/30/1047, a informar que se encontra aprovado o Plano
de Actividades da Inspecção Geral de Finanças para o ano em curso, pelo que não é
possível dar justificação ao solicitado.--------------------------------------------------------------------
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-------- A Câmara tomou conhecimento, reiterando que este pedido seja considerado
com vista a ser incluído em futura intervenção por parte daquela inspecção.-----------------1.3 - Secção de Municípios de Montanha
-------- Foi presente um ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses,
número 884, datado de 22 de Abril do corrente ano, a informar que preenchendo o
Município de Pampilhosa da Serra os critérios que permitem ser classificado como
Município de Montanha e não fazendo actualmente parte da Secção, se informe o
interesse de a integrar.----------------------------------------------------------------------------------------------- Mais é informado que terá lugar no próximo dia 28 de Maio uma reunião da
Secção de Municípios de Montanha.----------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o
Senhor Presidente a participar no evento. Mais deliberou dar poderes ao Sr. Presidente
para integrar a referida secção de Municípios de Montanha.--------------------------------------1.4 - Transferência de Verbas
-------- Foi presente uma carta do Grupo União e Progresso de Gralhas, datada de 20 de
Março do corrente ano, a solicitar apoio para a construção de um edifício/convívio.-------------- A Câmara Municipal depois de analisar o conteúdo da carta, deliberou por
unanimidade transferir a importância de 200.000$00 (duzentos mil escudos).------------------------ Foi presente uma carta da Liga de Melhoramentos da Freguesia de Cabril –
Comissão de Cabril, em honra de NªSrª de Lurdes, datada de 30 de Janeiro do corrente
ano a solicitar apoio para beneficiação da Capela e recinto envolvente.-------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar o conteúdo da carta , deliberou por
unanimidade transferir a importância de 200.000$00 (duzentos mil escudos).----------------1.5 - Valceira – Associação para
Ambiental do Vale do Rio Ceira

o Desenvolvimento Rural e Protecção

-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade integrar a Associação acima
referenciada, como membro aderente.--------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou pagar uma jóia no valor de 1.000$00 (mil escudos) e quota anual
de 5.000$00 (cinco mil escudos).---------------------------------------------------------------------------2 – SECRETARIA
2.1 - Transportes Escolares
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-------- Foi presente o Plano de Transporte Escolar referente ao Ano Lectivo de 1998/99,
nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 299/84 de 5 de Setembro.------------------------------------ Depois de analisado, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar.----2.2 - Alteração de data do dia da Feira/Mercado
-------- Considerando que a realização da Feira e Mercado tem lugar nas segundas e
últimas quintas-feiras do mês;----------------------------------------------------------------------------------- Considerando que no próximo dia 11 de Junho é feriado;----------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade que esta se realize no dia 12 de
Junho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES
3.1 - Obras Particulares
-------- Presente um requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de
Unhais-O-Velho, a requerer isenção para as obras de reparação da Torre da Capela, por
um período de 180 dias.--------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão, nos termos
do artigo 16 da Tabela de Taxas e Licenças.-------------------------------------------------------------------- Presente um requerimento de Armando Simões Cortez residente em Pampilhosa
da Serra, freguesia de Pampilhosa da Serra, a requerer licença para construir um muro de
vedação na extensão de 10 ml, bem como proceder ao reboco e pintura interior e exterior
da sua casa de habitação, por um período de 120 dias.------------------------------------------------------ A Câmara Municipal face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, deliberou
por unanimidade deferir.-------------------------------------------------------------------------------------------- Presente um requerimento de António Olivença dos Santos, residente na Vila,
freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer licença para proceder à alteração
do R/C de um prédio de habitação destinado a Café/Bar, por um período de 15 dias.------------ Face ao parecer dos peritos, a Câmara deliberou por unanimidade deferir.------------------ Presente um requerimento de António Francisco Lameiras, residente em Aldeia
Cimeira, freguesia de Pampilhosa da Serra, a requerer licença por um período de 90
dias, para reparar o telhado de uma arrecadação.------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, deliberou
por unanimidade deferir.-------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Presente um requerimento de Rui Miguel Ferreira Antunes, residente no lugar de
Póvoa, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer licença por 90 dias, para
proceder a obras de reboco e pintura de interiores e exteriores da sua casa de habitação.--------- Face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade deferir.-------------------------------------------------------------------------------------------- Presente um requerimento de José Gonçalves Fernandes, residente na Rua Cidade
de Luanda, concelho de Amadora, a requerer licença para a reconstrução e ampliação de
uma casa de habitação, sita no lugar de Pampilhosa da Serra.--------------------------------------------- A Câmara Municipal face aos parecer dos Serviços Técnicos de Obras, deliberou
por unanimidade indeferir, por não cumprir com o disposto no ponto 5 do artigo nº 39
do Plano Director Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------- Presente um requerimento de José Mendes Alves, residente na Vila e freguesia de
Pampilhosa da Serra, a requerer a construção de uma casa de habitação, sita no local de
Pampilhosa da Serra.------------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade deferir o projecto de arquitectura. -------------------------------------------------------- Presente um requerimento da Comissão para a Construção da Ermida de Nossa
Senhora da Conceição.---------------------------------------------------------------------------------------------- Tendo por base o despacho conjunto nº 50/98 dos Ministérios do Equipamento, do
Planeamento e da Administração do Território e do Ministério do Ambiente, a Câmara
Municipal, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, deliberou por unanimidade
deferir.------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2 - Pedido de Viabilidade
-------- Foi presente um requerimento de António Lourenço Pereira Batista, residente no
lugar e freguesia de Unhais-O-Velho, a requerer a emissão de parecer sobre a viabilidade
para a instalação de um Entreposto Frigorífico, em Vale de Janeiro.------------------------------------- Face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade emitir parecer favorável.-------------------------------------------------------------4 – OBRAS PÚBLICAS
4.1 - Concurso – Ajuste Directo – Aquisição de uma Cisterna
10.000 litros

de Alcatrão de

-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e nos termos do artigo 93º do
Decreto-Lei nº 55/95 de 29 de Março, proceder à abertura pela modalidade de ajuste
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directo para o “fornecimento de uma cisterna de alcatrão de 10.000 litros”.--------------------------- Prazo de fornecimento – 30 dias.-----------------------------------------------------------------4.2 - Construção do Complexo das Piscinas Municipais
-------- Foi presente uma carta da firma Obrecol – Obras e Construções, SA, datada de 05
de Maio do corrente ano, a solicitar a recepção provisória da obra (parte), ao abrigo dos
artigos 198º e 200º do Decreto-Lei nº 405/93 de 10 de Dezembro.---------------------------------------- Face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras e tendo em consideração as
vistorias realizadas em 19/3 e 16/4 do corrente ano, a Câmara deliberou por
unanimidade deferir, alertando contudo os serviços para se fazer um levantamento
exaustivo, relativamente aos pontos versados nessa reunião e identificados pela
Comissão de Fiscalização e empreiteiro através da carta com a refª DLL/170/98 da firma
Obrecol, S.A.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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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