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CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA
ACTA Nº 23
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18/11/1998
(Contém 4 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 18/11/1998
ACTA Nº 23
-------- Aos dezoito dias do mês de Novembro 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. 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 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 - SECRETARIA
1.1 – Proposta
-------- Pelo Sr. Presidente em exercício foi apresentada a seguinte proposta: ------------------------- A Câmara Municipal possui algumas oliveiras, situadas em Signo Samo, Couço,
Quinta de São Martinho, em Pampilhosa da Serra e junto à estrada de Castelo Branco e
Amoreira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que a sua dispersão não permite nenhuma rentabilização, já que era
necessário deslocar meios humanos; ----------------------------------------------------------------------------- Considerando que o produto final da apanha da azeitona se traduziria em “meia
dúzia de escudos”; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que existe nesta Vila uma Instituição de Solidariedade Social; --------------- Propõe: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que seja doada à Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra a azeitona
existente, nos lugares acima identificados. --------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal após analisar o conteúdo da proposta, deliberou por
unanimidade aprovar. ---------------------------------------------------------------------------------------2

S.

R.

MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA
CÂMARA MUNICIPAL

1.2 – Projecto IDARC – Inscrição
-------- Foi presente uma carta do IDARC (Instituto para o Desenvolvimento Agrário da
Região do Centro) datada de 30 de Outubro do corrente ano, informando tratar-se de
uma Associação sem fins lucrativos, tendo por objectivo o desenvolvimento agrário da
Região Centro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para que esta Associação possa atingir os objectivos para que foi criada, é
necessário a contribuição de novos associados, pelo que propõe a participação desta
autarquia, quer como associado efectivo ou aderente. ------------------------------------------------------ Após análise do documento a Câmara deliberou por unanimidade fazer-se
associado aderente, com uma quota anual correspondente ao salário mínimo nacional. --1.3 – Projecto do Plano Municipal de Emergência
-------- O Plano Municipal de Emergência para o concelho de Pampilhosa da Serra, é um
instrumento que os Serviços Municipais passam a dispor para o desencadeamento das
operações de protecção civil. --------------------------------------------------------------------------------------- Após análise do documento e no cumprimento da legislação em vigor, a Câmara
Municipal deliberou por unanimidade aprovar. -----------------------------------------------------2 – “PROCENTRO“ – RECTIFICAÇÃO E ALARGAMENTO DA E.M. PORTELA DO
ARMADOURO / JANEIRO DE BAIXO
-------- Foi presente um ofício da Comissão de Coordenação da Região Centro, datado de
6 de Novembro do corrente ano, sob o número 993362, a informar que foi aprovado o
investimento da obra acima identificada, no âmbito do PROCENTRO. -------------------------------- Mais comunica que o financiamento já foi homologado pelo senhor Secretário de
Estado do Desenvolvimento Regional. -------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------3 – OBRAS PARTICULARES
-------- Foi presente um requerimento de António Almeida Garcia, residente em
Lobatinhos, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer licença para
atravessar a via pública, com um tubo, numa extensão de 9 metros, num terreno sito em
Lobatinhos, destinado a rega. -------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, após parecer favorável dos Serviços Técnicos, deliberou por
unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Mais deliberou que o mesmo seja executado em sistema quedante. ---------------------
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-------- Foi presente o processo de obras número 156 de José Maria Nunes dos Reis,
residente em Pampilhosa da Serra, para a colocação de uma cobertura no Parque de
Estacionamento, junto do estabelecimento Bar / Marisqueira, sito em Pampilhosa da
Serra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Após parecer favorável dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade deferir. ----------------------------------------------------------------------------- Foi presente um requerimento de Joaquim Rocha Dias, residente na Rua Rangel
de Lima, nº 5, em Pampilhosa da Serra, a requerer licença para a vedação de um estaleiro
junto ao caminho público, sito em Foz da Moura, Pampilhosa da Serra. ------------------------------- Face ao parecer favorável dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade deferir. ----------------------------------------------------------------------------- Foi presente um requerimento da Associação Desportiva e Cultural Dornelense,
a requerer a realização da competente vistoria para funcionamento de um Bar, sito no
referido lugar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao parecer favorável dos peritos, a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir. -----------------------------------------------------------------------------------------

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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