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CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA
ACTA Nº 21
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21/10/1998
(Contém 9 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 21/10/1998
ACTA Nº 21
-------- Aos vinte e um dias do mês de Outubro 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 – SECRETARIA
1.1 – Transferência de Verbas
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir a importância de
1.658.818$00 para a Associação de Desenvolvimento da Serra do Açor – ADESA,
referente à comparticipação da Câmara Municipal nos custos de exploração. ------------------------ Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------1.2 – Transferência de Verbas
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr.
Presidente do dia 25 de Agosto p.p., na importância de 476.700$00, transferidos para a
ADESA – Associação de Desenvolvimento da Serra do Açor, nos termos do número 3
do artigo 53 do Decreto-Lei 100/84 de 29 de Março. ------------------------------------------------1.3 – Transferência de Verbas
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr.
Presidente, do dia 25 de Agosto p.p., na importância de 417.800$00, transferidos para a
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ADESA – Associação de Desenvolvimento da Serra do Açor, nos termos do nº 3 do
artigo 53 do Decreto-Lei 100/84 de 29 de Março. -----------------------------------------------------1.4 – Transferência de Verbas
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr.
Presidente, do dia 09 de Outubro p.p., na importância de 417.800$00, transferidos para a
ADESA – Associação de Desenvolvimento da Serra do Açor, nos termos do nº 3 do
artigo 53 do Decreto-Lei nº 100/84 de 29 de Março. -------------------------------------------------1.5 – Transferência de Verbas
-------- A Câmara Municipal deliberou por maioria ratificar o despacho do Sr. Presidente,
do dia 25 de Agosto p.p., na importância de 276.000$00, transferidos para a Associação
dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa da Serra, nos termos do número 3 do artigo
53 do Decreto-Lei nº 100/84 de 29 de Março e destinado à Vigilância Móvel Motorizada,
de acordo e para efeitos da deliberação da Acta nº 12/98 realizada em 3 de Junho do
corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não votaram os Senhores Vereadores José Augusto Veiga Nunes de Almeida e
José Alberto Pacheco Brito Dias, por pertencerem aos Corpos Sociais. -------------------------1.6 – Transferência de Verbas
-------- A Câmara Municipal deliberou por maioria transferir a importância de
1.000.000$00 para a Associação dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa da Serra,
para pagamento da Vigilância Móvel Motorizada, no seguimento da deliberação e inserta
na Acta nº 12 da reunião de 3 de Junho do corrente ano. --------------------------------------------------- Não votaram os Senhores Vereadores José Augusto Veiga Nunes de Almeida e
José Alberto Pacheco Brito Dias, por pertencerem aos Corpos Sociais. --------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------1.7 – Transferência de Verbas
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir a importância de
500.000$00 para o Conselho Paroquial e Económico (Comissão Fabriqueira) de
Pampilhosa da Serra. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------1.8 – Transferência de Verbas – Ampliação e Beneficiação do edifício do GAT de
Arganil.
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-------- No seguimento da deliberação datada de 20 de Maio do corrente ano, a Câmara
Municipal deliberou por maioria transferir a importância de 2.926.260$00 para a Câmara
Municipal de Arganil e destinada à ampliação do edifício acima identificado. ---------------------- Mais deliberou que esta importância fosse paga em duas “tranches”, uma no valor
de 1.426.260$00 e outra de 1.500.000$00, que será transferida desde já. -------------------------------- 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. --------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------1.9 – Transferência de Verbas
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir a verba de 100.000$00
para o Gabinete de Apoio Técnico – Arganil, destinada a comparticipar a aquisição de
um computador. ----------------------------------------------------------------------------------------------1.10 – Aquisição de Terrenos
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir 3.000 m2 de terreno ao
preço de 1.000$00/m2, sito em Janeiro de Baixo, aos Herdeiros do Dr. Luis Tomás
Barateiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou dar poderes ao Sr. Presidente para outorgar o contrato. --------------1.11 – Aquisição de Terrenos
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir 1.100 m2 de terreno ao
preço global de 496.748$00, sito em Janeiro de Baixo, aos Herdeiros do Dr. Luis Tomás
Barateiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou dar poderes ao Sr. Presidente para outorgar o contrato. --------------1.12 – Correspondência
-------- Foi presente um ofício da Escola Básica 1,2,3 de Pampilhosa da Serra, datado de
16 de Outubro do corrente ano, a solicitar que sejam designados os representantes da
Autarquia que irão integrar a Comissão de Elaboração do 1º Regulamento Interno e
Assembleia Constituinte. ------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar o conteúdo do ofício, deliberou por
unanimidade designar o Sr. Presidente Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida
para fazer parte da Assembleia Constituinte e o Sr. Vereador José Alberto Pacheco Brito
Dias a integrar a Comissão de Elaboração do 1º Regulamento. -----------------------------------4

S.

R.

MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA
CÂMARA MUNICIPAL

-------- Foi presente um ofício do Tribunal de Contas datado de 11 de Outubro do
corrente ano, a informar do despacho de arquivamento referente à Inspecção Ordinária
do IGAT – SP 61.200. ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------- Foi presente um ofício do Centro de Saúde de Pampilhosa da Serra, datado de 1
de Outubro do corrente ano, a informar do resultado da vistoria efectuada ao Mercado
Municipal no dia 10 de Setembro de 1998. --------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do conteúdo do ofício. ----------------------------- Foi presente um ofício da Direcção Geral do Património, datado de 16 de Outubro
do corrente ano, a remeter o Protocolo de Minuta de Transferência das Escolas de Malhô,
Covanca, Porto da Balsa, Malhadas da Serra, Padrões e Machio, ao abrigo do artigo 13º
do Decreto-Lei 77/84 de 8 de Março. ---------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal em face da legislação aplicável, deliberou por unanimidade
aceitar a transferência do direito de propriedade sobre os imóveis em referência. ------------------ Foi presente uma carta do Sr. Dr. Pedro Pereira Alves, Consultor Jurídico desta
Autarquia, datada de 15 de Outubro do corrente ano, a informar que por decisão judicial
que incidiu sobre o recurso que o Município interpôs da decisão proferida pela Direcção
Geral das Florestas, que condenou a Câmara Municipal a pagar a coima de 2.597.400$00,
pelo corte de Sobreiros e Chaparros de Sobro na Quinta de São Martinho, determinando
o arquivamento do processo, com a justificação de que não há motivos legais para a
manutenção da condenação. --------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um ofício do Gabinete de Apoio Técnico – GAT , de Arganil, datado
de 6 de Outubro do corrente ano, a informar que na última reunião do Agrupamento de
Municípios, foi aceite pelos presentes a venda da viatura TOYOTA – TM –7741,
revertendo o seu valor para a aquisição de material diverso necessário ao funcionamento
do GAT, pelo que informa do montante da venda no valor de 236.000$00. --------------------------- A Câmara Municipal, face à informação inserta no ofício, deliberou por
unanimidade aprovar a referida venda. ------------------------------------------------------------------------ Mais deliberou comunicar esta decisão ao GAT de Arganil. -----------------------------1.13 – Plano Director Municipal de Pampilhosa da Serra
(Alteração de Âmbito Limitado)
------- Foi presente um ofício da Comissão de Coordenação da Região Centro, datado de
16 de Outubro do corrente ano, sob o nº 707541, a emitir parecer favorável à pretensão da
Câmara Municipal referente à Alteração de âmbito Limitado, nos termos do nº 1 do
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artigo 20 do Decreto-Lei nº 69/90 de 2 de Março, com as alterações introduzidas pelos
Decreto-Lei nº 211/92 de 8 de Outubro e 155/97 de 24 de Junho. --------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou dar seguimento ao previsto
nos artigos 14 a 18 da legislação acima citada. --------------------------------------------------------1.14 – Inscrição de Técnico
-------- Foi presente um requerimento de Pedro José dos Santos Barreirinhas Moreira,
residente em Venda Nova, concelho de Vila Nova de Poiares, a requerer inscrição como
técnico para assinar projectos e dirigir obras no concelho de Pampilhosa da Serra. ----------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir. --------------------------------1.15 – Vistorias – Licença de Utilização
-------- Foi presente um requerimento de Artur Coelho, residente em Amoreira Fundeira,
freguesia de Portela do Fojo, a requerer que lhe seja feita vistoria nos termos do artigo 27
do Decreto-Lei nº 445/91 de 20 de Novembro, pela nova redacção dada pelo Decreto-Lei
nº 250/95 de 15 de Outubro, para efeitos de concessão de Licença de Utilização, nos
termos do artigo 26 do citado diploma, do seu prédio sito em Amoreira Fundeira,
freguesia de Portela do Fojo, concelho de Pampilhosa da Serra. ----------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir, face aos pareceres
favoráveis dos Técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2. – OBRAS PARTICULARES
-------- Foi presente um requerimento de Manuel Vicente Júnior, residente na Rua
Ramalho Ortigão, nº 6 – 1º Esqº, Queijas, a requerer Licença de Obras de beneficiação de
uma casa de habitação em Aldeia Cimeira. -------------------------------------------------------------------- Face ao parecer favorável dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade deferir. ----------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um requerimento de José Augusto Pereira de Almeida & Irmão, Ldª,
com sede nesta Vila, a requerer Obras no interior do estabelecimento comercial em
Pampilhosa da Serra. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal face ao parecer favorável dos Serviços Técnicos de obras,
deliberou por unanimidade deferir. ---------------------------------------------------------------------6
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-------- Não participou nesta deliberação o Sr. Vereador José Augusto Veiga Nunes de
Almeida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um requerimento de José Brás Simões, residente na freguesia e
concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer a reconstrução de uma casa de habitação
sita no referido lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Face ao parecer favorável dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura. ----------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um requerimento de Jorge Manuel dos Santos Silva, residente na
Rua do Barreiro, nº 3, em Pampilhosa da Serra, a requerer licença de construção de uma
arrecadação, sita no referido lugar. ------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal face ao parecer favorável 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 José Antunes, residente em Sobral Valado, a
requerer licença para obras de beneficiação numa casa de habitação sita no referido lugar.
-------- A Câmara Municipal, face ao parecer favorável 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 José Maria Nunes dos Reis, residente na Rua
Sobreira da Vinha, freguesia a e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer licença para
colocar uma cobertura amovível em ferro, no parque de estacionamento sito no local
acima descrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, face ao parecer favorável dos Serviços Técnicos de Obras,
deliberou por unanimidade deferir, devendo apresentar projecto de arquitectura e
estabilidade para as obras pretendidas. ------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------3. - CONTABILIDADE
3.1- 3ª Alteração do Plano de Actividades e 4ª Alteração do Orçamento
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-------- Foi presente a 3ª Alteração do Plano de Actividades e 4ª Alteração do Orçamento,
que importam no valor de 2.500 contos. ------------------------------------------------------------------------ Depois de analisada e discutida, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
aprovar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – OBRAS PÚBLICAS
4.1 – Auto de Recepção Provisória – Casa da Cultura – Biblioteca / Anfiteatro de
Pampilhosa da Serra
-------- Foi presente o Auto de Recepção Provisória da Obra em epígrafe, executada pela
firma Argoconstrutora – Construção Civil, Ldª. ------------------------------------------------------------- Face ao parecer favorável dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade recepcioná-la provisoriamente. --------------------------------------4.2 – Ajuste Directo para o preço/m3 no transporte até 5.000 m3 de gravilha.
-------- Foi presente a Acta da abertura do Ajuste Directo acima identificado. ------------------------ Após análise ao documento, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
anular, por este exceder o limite fixado, de acordo com o disposto da alínea d) do
número 1 do artigo 32 do Decreto-Lei nº 55 de 29 de 29 de Março. ------------------------------5 - PESSOAL
-------- O Sr. Presidente informou o restante Executivo que no uso das competências
conferidas pelo Decreto-lei nº 100/84 de 29 de Março, anulou os seguintes Contratos a
Termo Certo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais; --------------------------------------------- Auxiliar de Serviços Gerais. -----------------------------------------------------------------------6 – INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE
6.1 – O Sr. Presidente informou o restante Executivo que por ofício emanado do
Município de Arganil datado de 9 de Outubro do corrente ano, a informar se a Câmara
Municipal de Pampilhosa da Serra estaria interessada na Candidatura conjunta ao
Programa Leader II – Projecto de Beneficiação da Estrada Malhada-Chã / Covanca. -------------- Depois das explicações dadas pelo Sr. Presidente, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade aprovar e ratificar a sua decisão. ---------------------------------------------------
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6.2 – Projecto – Rede de Esgotos do Cabril
-------- Foi presente um ofício do Gabinete de Apoio Técnico – Arganil, de 16 de Outubro
do corrente ano, a enviar exemplares do Projecto em epígrafe. ------------------------------------------- Após análise, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar. -------------6.3 – Piscina Municipal
-------- O Sr. Presidente informou o restante Executivo da solicitação feita ao LNEC, para
vistoriar as obras da Piscina Municipal. -----------------------------------------------------------------

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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