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CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA
ACTA Nº 15
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 15/07/1998
(Contém 8 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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ACTA DA REUNIÃO DE 15/07/1998
ACTA Nº 15
-------- Aos quinze dias mês de Julho 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,
Maria Helena Fernandes Barateiro, 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. --------------------------------------------------- A minuta da Acta da última reunião mereceu aprovação por unanimidade, sendo
assinada por todos os membros presentes. -------------------------------------------------------------1 - 2ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO
-------- Foi presente a 2ª Alteração ao Plano de Actividades e Orçamento, no valor
respectivamente de 35 500 000$00 e 51 100 000$00. ---------------------------------------------------------- Depois de analisada e discutida, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
aprovar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou, aprovar esta deliberação em minuta, para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2 – OBRAS PÚBLICAS E FORNECIMENTOS
2.1 – Concurso Limitado Sem Apresentação de Candidaturas para o
Fornecimento de Pneus
-------- Foi presente a acta de abertura de concurso, referente ao concurso em epígrafe. ----------- De acordo com os fundamentos aduzidos pela Comissão de abertura ao concurso,
a Câmara Municipal deliberou por unanimidade excluir os candidatos. ------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

S.

R.

MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA
CÂMARA MUNICIPAL

2.2 – Concurso Limitado Sem Apresentação de Candidaturas Para Fornecimento
de Tubos e Acessórios
-------- Foi presente a acta de abertura e o relatório de análise, referente ao concurso em
epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depois de analisado, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade adjudicar o
fornecimento à Firma Mário Gonçalves, Ldª, pelo valor de 2.038.800$00 (dois milhões
trinta e oito mil e oitocentos escudos) + IVA. ------------------------------------------------------------------ Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 – Concurso Limitado Sem Apresentação de Candidaturas Para Fornecimento
de Contadores de Água e Acessórios
-------- Foi presente a acta de abertura e o relatório de análise, referente ao concurso em
epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depois de analisado, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade adjudicar o
fornecimento à Firma Resopre, S.A. pelo valor de 2.590.000$00 (dois milhões quinhentos
e noventa mil escudos) + IVA. ------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4 – Ajuste Directo Para o Fornecimento de Uma Cisterna de Alcatrão de 10.000
litros
-------- Foi presente a acta de abertura e o relatório de análise, referente ao concurso em
epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depois de analisado, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade adjudicar o
fornecimento à Firma Máquiestradas, Ldª., pelo valor de 2.400.000$00 (dois milhões e
quatrocentos mil escudos) + IVA. -------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2.5 – Concurso Limitado Sem Apresentação de Candidaturas Para Fornecimento
de Contadores de Água e Acessórios
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, nos termos do artigo 87º do
Dec.-Lei nº 55/95 de 29 de Março, proceder à abertura de concurso limitado sem
apresentação de candidaturas, para o fornecimento de pneus. Mais deliberou aprovar o
programa de concurso e caderno de encargos.---------------------------------------------------------3
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-------- Prazo de fornecimento – até 90 dias --------------------------------------------------------------------- Caução – 5% -------------------------------------------------------------------------------------------2.6 – Proposta de Candidatura à C.C.R.C. – Rectificação e Alargamento da E.M.
Portela do Armadouro – Janeiro de Baixo
-------- Foi presente o processo de candidatura referente à obra em título. ----------------------------- Após análise, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprová-lo e
submete-lo a aprovação à C.C.R.C. ------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------3 – OBRAS PARTICULARES
-------- Foi presente um requerimento de José Augusto Antunes Barata, residente em
Sobral Magro, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer a licença para
substituir o telhado e soalhos da sua casa de habitação sita no lugar de Sobral Magro. ------------ A Câmara Municipal, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, deliberou
por unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um requerimento de Mário dos Santos Ramos Baeta, residente em
Aldeia Fundeira, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer a licença para
construir um muro de vedação sito no lugar de Aldeia Fundeira. --------------------------------------- A Câmara Municipal, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, deliberou
por unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um requerimento de Maria do Céu Barata Martins Gonçalves,
residente em Lobatinhos, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer a
licença para construir um muro de vedação sito no lugar de Lobatinhos. ----------------------------- A Câmara Municipal, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, deliberou
por unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um requerimento de Manuel Francisco dos Reis, residente em Aldeia
do Meio, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer a licença para
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substituir o telhado, rebocar e pintar a sua casa de habitação sita no lugar de Aldeia do
Meio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, deliberou
por unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um requerimento de João Paulo Nunes Almeida dos Reis, residente
em Aldeia Cimeira, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer a licença
para substituir o telhado e soalhos da sua casa de habitação sita no lugar de Aldeia do
Cimeira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, deliberou
por unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um requerimento de Hermínia da Cruz, residente em Aldeia
Fundeira, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer a licença para reparar
o telhado da sua casa de habitação sita no lugar de Aldeia Fundeira.----------------------------------- A Câmara Municipal, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, deliberou
por unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Reapreciação de Projectos de Obras
-------- Foi presente um requerimento de José Gonçalves Fernandes, residente na Cidade
de Amadora, a solicitar que seja reapreciado o processo de obras nº 59/98 referente à
reconstrução e ampliação da sua casa de habitação sita no lugar de Pampilhosa da Serra.
-------- A Câmara Municipal, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, e cumpridos
os pressupostos que deram origem a este pedido, deliberou por unanimidade deferir o
projecto de arquitectura. -------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Projecto de Loteamento de Joaquim da Rocha Dias, Ldª
-------- Foi presente o projecto de loteamento requerido por Joaquim da Rocha Dias, Ldª,
sito na Quinta de S. Silvestre, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra. ------------------
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-------- Após análise do documento e em face do parecer emitido pelos Serviços Técnicos,
a Câmara deliberou o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------a) Considerando que as equipes multidisciplinares que nos termos do Dec.-Lei nº
292/95 de 14 de Novembro, devem incluir, pelo menos, um Arquitecto, um
Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico Civil e um Arquitecto Paisagístico; ------------b) Considerando que ainda não foi fixado por esta Autarquia em operações de
loteamento urbano o número de lotes e a área a definir para efeitos da alínea a) do
número 3 do artigo 4º, do Dec.-Lei atrás citado; --------------------------------------------------c) Considerando que não se encontra definido em Regulamento, uma compensação em
número ou espécie; --------------------------------------------------------------------------------------d) Considerando não se justificar a localização de qualquer equipamento público no dito
prédio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade e no que se refere à alínea a), que enquanto
não for regulamentado o nº 3 do artigo 4º do Dec.-Lei nº 292/95 de 14 de Novembro, que
este seja subscrito por um dos técnicos referidos no nº 1 do artigo 4º do Diploma atrás
citado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou, que enquanto não for definido em regulamento a compensação
em numerário ou em espécie a que se refere o artigo 16 do Dec.-Lei nº 448/91 de 29 de
Novembro, deverá ser dado como garantia real o lote de terreno nº 10. ------------------------------- Em face do que atrás ficou dito, a Câmara deliberou por unanimidade deferir. -----4 – ACÇÃO DE MOBILIZAÇÃO DE SOLOS
-------- Foi presente um requerimento de António de Almeida, que tendo sido deferido
pela Direcção dos Serviços das Florestas, a vistoria a que se refere o Dec.-Lei nº 139/89,
para a plantação de eucalíptos, o deverá fazer tendo em conta os condicionalismos da
Portaria 528/89 de 11 de Julho. Em face do exposto, a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade enviar o processo para a Junta de Freguesia de Fajão a fim de esta se
pronunciar o que tiver por conveniente. ----------------------------------------------------------------5 – OUTROS ASSUNTOS
Transferência de verbas
-------- Foi presente uma carta do Grupo Desportivo Pampilhosense, datada de 8 de
Julho do corrente ano, a informar que irão decorrer no período de 13 a 16 de Agosto as
Festas do Concelho, pelo que solicitam que lhe seja concedido um subsídio a fim de
minorar os custos da realização de tal evento. ---------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar o pedido e considerando que se trata de
um evento de repercussões de âmbito concelhio, deliberou por unanimidade atribuir a
importância de 1.500.000$00 (um milhão e quinhentos mil escudos). ---------------------------6
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-------- O Senhor Vereador João dos Santos Alves não participou na votação por pertencer
à Comissão Administrativa. --------------------------------------------------------------------------------Alteração da Delimitação da REN no Concelho de Pampilhosa da Serra
-------- Foi presente a acta da reunião sobre a proposta de alteração da delimitação da
REN no concelho de Pampilhosa da Serra que teve lugar na Direcção Regional do
Ambiente do Centro, tendo merecido por parte deste organismo o parecer favorável à
proposta de alteração. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------Sector de Águas – Informação
-------- Foi presente uma informação do sector de águas, a participar da existência de
vários contribuintes, que por um motivo ou outro, não vieram levantar os depósitos de
caução referentes aos contratos de fornecimento de água. ------------------------------------------------- Embora fossem informados por escrito através de ofício emitido pelos serviços,
estes nunca foram levantados. ------------------------------------------------------------------------------------- O total destas cauções, perfazem a quantia de 35.380$00 (trinta e cinco mil
trezentos e oitenta escudos). --------------------------------------------------------------------------------------- Em face do exposto e depois de serem ouvidos os serviços, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade transferir a verba de 35.380$00 (trinta e cinco mil trezentos e
oitenta escudos), para os cofres do Município. --------------------------------------------------------Falecimento do Autarca – José Bernardo das Neves
-------- O Senhor Presidente da Câmara informou o restante executivo do falecimento do
membro da Assembleia Municipal, José Bernardo das Neves que exercia as funções de
Secretário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, manifestar à família, o seu voto
de pesar pela perda do seu ente querido. ----------------------------------------------------------------
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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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