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CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA
ACTA Nº 11
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20/05/1998
(Contém 6 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

(PSD)
(PS)
(PSD)

João dos Santos Alves

(PSD)

Faltaram os seguintes membros:
Presidente:
Vereador:
Vereador:

Maria Helena Fernandes Barateiro
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REUNIÃO DE 20/05/1998
ACTA Nº 11
-------- Aos vinte 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 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 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 da Srª Vereadora Maria Helena
Fernandes Barateiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 Américo Barata Vicente, residente em Vidual de
Cima, freguesia de Vidual a requerer licença para remodelação do seu estabelecimento
de snack-bar, sito na Rua Rangel de Lima, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra.--------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir, face ao parecer do
Serviço Técnico de Obras.------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produzir efeitos imediatos.------------------ Presente um requerimento de António Brás Simões, residente em Pampilhosa da
Serra, a requerer a construção de uma casa de habitação sita em S.Gerónimo, freguesia e
concelho de Pampilhosa da Serra.----------------------------------------------------------------------- --------- Face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade deferir o projecto de arquitectura, face ao disposto do nº 3 do artigo 39º
do P.D.M.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Presente um requerimento de António Brás Simões, residente em Pampilhosa da
Serra, a requerer licença para a construção de um muro de vedação sito no lugar de S.
Gerónimo, 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 Lúcia Antunes dos Anjos Antunes, residente no
lugar de Aldeia Cimeira, freguesia de Pampilhosa da Serra, a requerer licença para a
substituição, reparação do telhado da sua casa de habitação e muros exteriores, sito no
lugar de Aldeia Cimeira, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra.-------------------------------- A Câmara Municipal, face ao parecer favorável dos Serviços Técnicos de Obras,
deliberou por unanimidade deferir.------------------------------------------------------------------------------ Presente um requerimento da firma J.R.D. – Construção de Edifícios, Ldª,
sediada, em Pampilhosa da Serra, a requerer licença de obras para a construção de um
muro de vedação sito em S. Silvestre (separação da Rumaco, onde já existe vedação em
malha-sol), na freguesia de Pampilhosa da Serra.------------------------------------------------------------ Face ao parecer favorável dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade deferir.----------------------------------------------------------------------2 – VISTORIAS
2.1 - Licenças de Utilização
-------- Foi presente um requerimento de Júlio Quaresma Antão dos Santos, residente em
Porto de Vacas, freguesia de Janeiro de Baixo, deste concelho, a requerer licença de
utilização da sua casa de habitação sita em Porto de Vacas, freguesia de Janeiro de Baixo,
concelho de Pampilhosa da Serra.--------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, face ao parecer favorável dos peritos, deliberou por
unanimidade deferir.------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um requerimento de José Augusto Pedro, residente em Rua
Particular A, nº 14-C, 1º Dtº - Coimbra, a requerer licença de utilização da sua casa de
habitação sita em Sobral de Cima, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra.-------------------- A Câmara Municipal, face ao parecer favorável dos peritos, deliberou por
unanimidade deferir.-----------------------------------------------------------------------------------------3 – INSCRIÇÃO DE TÉCNICOS
-------- Presente um requerimento de Maria Celeste Nunes da Silva, residente na
Urbanização Quinta da Várzea, Lote D – 3º Esqº, em Coimbra, a requerer inscrição como
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técnica para assinar projectos e dirigir obras no concelho de Pampilhosa da Serra.------------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir.---------------------------------4 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL
-------- Foi presente a primeira alteração orçamental no valor de vinte e seis milhões e
setecentos mil escudos.----------------------------------------------------------------------------------------------- Depois de analisada e discutida, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
deferir.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta, para produzir efeitos
imediatos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------5 – OUTROS ASSUNTOS
5.1 - Inspecção de Finanças
-------- O Sr. Presidente informou o restante executivo que foi iniciada uma acção
inspectiva a efectuar a partir do dia 20 do corrente mês, tendo presente o aprovado no
Plano de Actividades da Inspecção-Geral de Finanças.------------------------------------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------5.2 - Ampliação e Beneficiação do Edifício do GAT de Arganil
-------- Foi presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras confirmando que os
valores relativos aos trabalhos a mais foram efectuados, correspondendo, por isso, a
quota-parte da Câmara da Pampilhosa da Serra a um valor de dois milhões novecentos e
vinte e seis mil, duzentos e sessenta escudos. Após análise ao documento, a Câmara
Municipal deliberou por maioria pagar de acordo com as disponibilidades financeiras. --------- O Sr. Vereador José Augusto votou contra, porquanto deverá ser desalojada a
família que está a ocupar o rés-do-chão do edifício onde está instalado o GAT, de acordo
com o já definido em reuniões realizadas com aquela instituição.--------------------------------5.3 - Ocupação de Armazéns / Instalação de Empresa
-------- Foi presente uma carta de José Gaspar Nunes Afonso, datada de cinco de Maio do
corrente ano, informando o desinteresse de se poder vir a instalar num armazém de que
a Câmara é proprietária, situado em Portela de Unhais, deste concelho.------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------5.4 - Transferência de Verbas
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-------- A Câmara deliberou por unanimidade transferir a verba de sessenta mil escudos
para as seguintes freguesias: Pampilhosa da Serra, Cabril, Vidual, Fajão, Dornelas do
Zêzere, Unhais-o-Velho, Pessegueiro, Machio e Portela do Fojo, e a verba de cento e
vinte mil escudos para a freguesia de Janeiro de Baixo.----------------------------------------------------- Esta comparticipação destina-se a suportar os encargos de funcionamento para o
apoio às brigadas municipais.------------------------------------------------------------------------------5.5 - Semana do Concelho de Pampilhosa da Serra em Lisboa
-------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi informado que a Autarquia se fará representar e
estará presente na Semana de 1 a 7 de Junho, na Feira Popular de Lisboa, com uma
amostra de produtos da região, nomeadamente, suas características, economia,
artesanato, usos e costumes, os seus lugares, as suas gentes e gastronomia regional.--------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir a importância de
quinhentos mil escudos para a Casa do Concelho da Pampilhosa da Serra, a fim de poder
apoiar os Grupos Culturais, Recreativos e Etnográficos do Concelho de Pampilhosa da
Serra, que se deslocarão a Lisboa na Semana Cultural e Gastronómica a realizar de 1 a 7
de Junho do corrente ano.------------------------------------------------------------------------------------------- Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------5.6 - Zona Turística de Caça Grossa
-------- De acordo e no cumprimento da deliberação camarária datada de 31 de Março do
corrente ano, o Sr. Presidente informou o restante executivo das condições contratuais na
participação da constituição da sociedade, denominada SERRACAÇA – Sociedade
Cinegética e Turística de Pampilhosa da Serra, Ldª, com sede no lugar e freguesia de
Fajão, na percentagem de 15%, correspondente ao valor de trezentos mil escudos, cujo
capital social é de dois milhões de escudos. Mais foi deliberado dar poderes ao Sr.
Presidente para se outorgar o respectivo contrato. ----------------------------------------------------------- Foi ainda deliberado que esta seja submetida à aprovação da Assembleia
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------5.7 – Concursos – Ajuste directo
Aquisição de um veículo ligeiro de cabina dupla, usado, até 3.500kg
-------- 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 de concurso, pela modalidade
de ajuste directo, a aquisição de um veículo ligeiro de cabine dupla, usado, até 3.500 kg.-
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5.8 – Correspondência
Curso Superior de Tecnologia e Gestão
-------- Presente um ofício da Câmara Municipal de Góis, datado de 24 de Abril do
corrente ano, a comunicar a solidariedade manifestada no apoio incondicional à criação
do referido Curso.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Presente um ofício da Câmara Municipal de Oleiros, datado de 14 de Maio do
corrente ano, a manifestar o interesse regional e local da implantação do referido Curso,
comunicando este facto ao Departamento do Ensino Superior – Lisboa.------------------------------- Presente um ofício da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, datado de 20 de
Abril do corrente ano, a manifestar o apoio e concordância a esta iniciativa, tendo em
vista a fixação da juventude numa região afectada pela desertificação humana.--------------------- Do facto atrás descrito, foi remetida cópia para o Departamento do Ensino
Superior – Ministério da Educação.------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do apoio manifestado pelas autarquias
atrás descritas, pelo interesse e reconhecimento no objectivo que esta região, carenciada
que é nas infraestruturas educacionais e na interioridade a que estas estão votadas por
uma “desertificação” de meios materiais e humanos.-------------------------------------------------

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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