S.

R.

MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA
CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA
ACTA Nº 25
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/12/1998
(Contém 7 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 16/12/1998
ACTA Nº 25
-------- Aos dezasseis dias do mês de Dezembro 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, 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.---------------------------------------------------- A minuta da Acta da última reunião mereceu aprovação por unanimidade, sendo
assinada pelo Senhor Presidente e restantes Vereadores.-------------------------------------------1 – SECRETARIA
1.1 – Alteração de âmbito limitado ao Plano Director Municipal de Pampilhosa
da Serra
-------- Foi presente o Processo de Alteração de Âmbito Limitado ao Plano Director
Municipal de Pampilhosa da Serra, para efeitos do disposto do nº 6 do artigo 14º do D.L.
nº 69/90 de 2 de Março, a Câmara Municipal depois de analisar o processo em referência
concluiu não ter havido qualquer reclamação ou observação por parte dos munícipes ou
qualquer outra entidade relativamente à proposta apresentada por esta Autarquia.---------------- Nestes termos e para efeitos do disposto no D.L. nº 69/90 de 2 de Março, com as
alterações introduzidas pelo D.L. nº 15/97 de 25 de Junho e D.L. nº 211/92 de 8 de
Outubro, submete-se esta alteração de âmbito limitado ao actual Plano Director
Municipal à Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------ Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------1.2 – Construção do Parque Eólico em Malhadas – Pedido de Parecer
-------- Foi presente um ofício da Direcção Regional do Ambiente datado de 11 do
corrente mês, a solicitar parecer quanto à construção do Parque Eólico sito em Malhadas
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da Serra, freguesia de Pessegueiro. ------------------------------------------------------------------------------- Em face do exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade emitir
parecer favorável à construção do Parque Eólico, por quanto considera que o
aproveitamento de uma energia renovável em local inóspito, onde é impossível realizar
qualquer aproveitamento florestal, se reveste do máximo interesse para a economia da
região, não apenas do ponto de vista energético como inclusivamente no aspecto turístico
e de prevenção e combate aos fogos florestais. ---------------------------------------------------------------- Pelo atrás exposto, a Câmara Municipal considera que a construção deste Parque e
de outros que estão previstos para a zona, são de reconhecido interesse público. ------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------1.3 – Ocupação da Via Pública
-------- Foi presente um requerimento de José Martins dos Santos, residente no lugar de
Armadouro, freguesia de Cabril, deste concelho, a requerer que lhe seja concedida
licença para a passagem de um tubo de polegada e meia, num comprimento de 130
metros lineares, sito na estrada municipal de Armadouro. ------------------------------------------------ A Câmara Municipal, depois de analisar, deliberou por unanimidade autorizar,
devendo o requerente proceder ao revestimento a cimento das duas valetas no
comprimento de 20 metros cada e repor o pavimento em sistema quedante. ------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------2 – CONTABILIDADE
2.1 – Quarta alteração ao Plano de Actividades e sexta ao Orçamento
-------- Foi presente uma proposta referente à quarta alteração do Plano de Actividades no
valor de 2.000 contos e a sexta alteração ao Orçamento em vigor nesta Câmara Municipal,
no valor de 12.850 contos. ------------------------------------------------------------------------------------------ Após análise aos documentos, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
aprovar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 – Transferência de Verbas
Associação de Municípios da Beira Serra
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e de acordo com o deliberado na
Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios da Beira Serra, transferir a
importância de 400.000$00, destinada a encargos de funcionamento. ----------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
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imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 – Transferência de Verbas – ADESA
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, face aos compromissos
assumidos, transferir a importância de 717.800$00, destinada a satisfazer encargos de
funcionamento e na comparticipação de despesas de manutenção da referida Associação.
-------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------3 – OBRAS PÚBLICAS
3.1 – Museu de Fajão
-------- Foi presente o projecto de adaptação de um edifício destinado a complemento do
Museu de Fajão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de o analisar, deliberou por unanimidade aprovar o
projecto para efeitos de candidatura ao Sub-Programa II – Equipamento de Utilização
Colectiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------3.2 – Aquisição de mobiliário – Ajuste Directo
-------- A Câmara deliberou por unanimidade adquirir pela modalidade de Ajuste Directo
com Consulta, ao abrigo da alínea d) do artigo 32 do Decreto-Lei nº 55/95 de 29 de
Março, o equipamento – mobiliário, destinado à Sala de Livros da Biblioteca Municipal. -------- Mais deliberou aprovar o Programa de Concurso e Caderno de Encargos. ------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------3.3 – Construção da Rede de Esgotos Domésticos na povoação de Cabril
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e ao abrigo do artigo 48 do
Decreto-Lei nº 405/93 de 10 de Dezembro, abrir concurso público para a obra de
Construção da Rede de Esgotos Domésticos na povoação de Cabril. ----------------------------------- Mais deliberou aprovar o Programa de Concurso e Caderno de Encargos. ------------------- Prazo máximo de execução da obra – 240 dias (incluindo sábados, domingos e
feriados). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caução – 5% --------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------
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3.4 – Ajuste Directo para aquisição de um veículo ligeiro de cabine dupla,
usado, até 3.500kg
-------- Foi presente o resultado do processo de aquisição pela modalidade de ajuste
directo do bem em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------- Face aos considerandos contidos na elaboração da proposta de adjudicação, a
Câmara Municipal deliberou por unanimidade adjudicar a Isidro Matias Branco, pela
importância de 1.600 contos, com IVA incluído, o veículo acima identificado. ---------------3.5 – Aprovação de Projecto – “Restaurante Típico Regional”
-------- Foi presente um ofício da ADIBER – Associação de Desenvolvimento de Góis e da
Beira Serra, datado de 14 do corrente mês, a solicitar parecer sobre a candidatura ao
Programa LEADER II, referente ao projecto acima identificado, promovido por Carlos
Manuel Simões Fernandes da Silva, residente em Amoreira, freguesia de Portela do Fojo,
deste concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar o processo deliberou por unanimidade
que o projecto reveste-se de interesse e estratégia para o desenvolvimento harmonioso do
concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais foi deliberado aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------3.6 – Aprovação de Projecto – “ Centro de Apoio ao Artesanato e Produtos
Típicos / Centro de Convívio “
-------- Foi presente um ofício da ADIBER – Associação de Desenvolvimento de Góis e da
Beira Serra, datado de 14 do corrente mês, a solicitar parecer sobre a candidatura ao
Programa LEADER II, referente ao projecto acima identificado, promovido pela Santa
Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra. ---------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e tendo presente que este se
reveste de interesse sócio-económico e social para o concelho e dado que visa o
desenvolvimento turístico da região, carenciada que é de investimento neste sector,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável. ------------------------------------------------------ Mais foi deliberado aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------3.7 – Aprovação de Projecto – “Remodelação e Beneficiação da Fonte Velha”, em
Souto do Brejo
-------- Foi presente um ofício da ADIBER – Associação de Desenvolvimento de Gois e da
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Beira Serra, datado de 14 do corrente mês, a solicitar parecer sobre a candidatura ao
Programa LEADER II, do projecto em epígrafe, promovido pela Liga de Amigos de
Souto do Brejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar o projecto deliberou por unanimidade
emitir parecer favorável, atendendo ao facto de se tratar de uma beneficiação com
interesse público e tendo em vista a recuperação do património rural. --------------------------------- Mais foi deliberado aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------3.8 – Capela de Portas do Souto
-------- Foi presente o projecto de remodelação de um edifício “Capela de Portas do Souto
“, sito no lugar de Portas do Souto, freguesia de Dornelas do Zêzere. --------------------------------- A Câmara Municipal, depois de o analisar, deliberou por unanimidade aprovar o
projecto para efeitos de candidatura ao Sub-Programa II – Equipamento de utilização
colectiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – PESSOAL
4.1 – Homologação de Acta – Concurso para Contrato a Termo Certo de Dois
Auxiliares Administrativos
-------- Foi presente a Acta da reunião do Júri que presidiu à aplicação dos métodos de
selecção ao concurso para contrato a termo certo de dois Auxiliares Administrativos,
para efeitos de homologação. -------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar o documento, deliberou por
unanimidade homologar. ------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou por unanimidade aprovar esta deliberação em minuta para
produzir efeitos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------5 – INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA
5.1 – Visita de Sua Excelência o Senhor Presidente da República
-------- O Senhor Presidente informou que se deslocará no próximo dia 18 de Dezembro
do corrente ano, numa visita temática subordinada ao tema “PROJECTO DE LUTA
CONTRA A POBREZA”, Sua Excelência o Senhor Presidente da República, que se
deslocará à sede do concelho e a Fajão. ------------------------------------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento, tendo sido convidado a participar no evento. ---
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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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