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CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA
ACTA Nº 24
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 02/12/1998
(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

(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 02/12/1998
ACTA Nº 24
-------- Aos dois dias do mês de Dezembro do ano de 1998, 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 Senhora Vereadora Maria
Helena Fernandes Barateiro. --------------------------------------------------------------------------------------- A minuta da Acta da última reunião mereceu aprovação de todos os presentes
sendo aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------1 – SECRETARIA
1.1 - Foi presente um requerimento de Maria de Lurdes Gomes Antão, residente
na Rua D. Gerónimo Osório, nº 7 – 1º Esqº, Lisboa, pretendendo arborizar com
castanheiros e nogueiras, o seu prédio rústico denominado “Cimo do Vale”, sito na
freguesia de Pampilhosa da Serra, com a área de 380m2, pelo que, nos termos do nº 1 do
artº 1º do Decreto-Lei nº 139/89 de 28 de Abril, requer o licenciamento para acções de
mobilização de solos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, deliberou
por unanimidade deferir. -----------------------------------------------------------------------------------1.2 - Foi presente um requerimento da TMN – Telecomunicações Móveis
Nacionais S.A., a solicitar autorização para a colocação de publicidade na viatura táxi
marca PEUGEOT 504L, com praça em Janeiro de Baixo, no concelho de Pampilhosa da
Serra, com a matrícula TM-53-39. --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal depois de analisar a petição, deliberou por unanimidade
deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.3 - Processo de Contra-Ordenação
-------- Foi presente uma carta do Sr. Dr. Pedro Pereira Alves, Consultor Jurídico desta
Autarquia, datada de 23 de Novembro do corrente ano, a dar conhecimento que por
força do recurso que em representação do Município interpôs, o Tribunal de Pampilhosa
da Serra proferiu uma decisão ordenando o arquivamento de Contra-Ordenação pelo
corte de sobreiros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Da decisão proferida por aquele Tribunal, o Ministério Público, com base nas
alegações, recorreu para o Tribunal da Relação de Coimbra. ---------------------------------------------- Face ao exposto, o Sr. Dr. Pedro Pereira Alves recorreu das alegações. ------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------2 – PESSOAL
2.1- Foi presente um requerimento de Maria Odete Nunes Simões, Adjunta de
Tesoureiro da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, a requerer no sentido da
signatária ser posicionada na estrutura salarial da sua carreira, de acordo com os factos e
fundamentos expostos na sua petição. -------------------------------------------------------------------------- Depois de analisado o conteúdo e de acordo com informação dos Serviços
Jurídicos desta Autarquia, bem como da informação dos Serviços de Pessoal, a Câmara
Municipal deliberou por unanimidade integrar a funcionária Maria Odete Nunes Simões
na estrutura salarial a que tem direito e ser ressarcida da importância de 1.385.184$00. ----------- Mais deliberou que fosse paga a importância em duas prestações, no valor de
700.000$00 em 1998 e o restante em Janeiro de 1999. ------------------------------------------------2.2 – Homologação de Acta – Concurso de Contrato a Termo Certo para dois
Cantoneiros de Limpeza
-------- 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 cantoneiros de limpeza, 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. ---------------------------------------------------------------------------------2.3 – Homologação de Acta – Concurso de Contrato a Termo Certo para dois
Operários Qualificados (Canalizadores)
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-------- 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 canalizadores, 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. ---------------------------------------------------------------------------------2.4 -Homologação de Acta – Concurso de Contrato a Termo Certo um Operário
Qualificado (Pedreiro)
-------- Foi presente a Acta da reunião do júri que presidiu à aplicação dos métodos de
selecção ao concurso para contrato a termo certo de um pedreiro, 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. ---------------------------------------------------------------------------------2.5 -Homologação de Acta – Concurso Externo de Ingresso para Provimento de
Lugar de 3º Oficial Administrativo
-------- Foi presente a Acta da reunião do júri que presidiu à aplicação dos métodos de
selecção ao concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de 3º Oficial
Administrativo, para efeitos de homologação. ---------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal depois de analisar o documento, deliberou por unanimidade
homologar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não participou na votação o Sr. Vereador José Augusto Veiga Nunes de Almeida,
por impedimento legal. --------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou por unanimidade aprovar esta deliberação em minuta para
produzir efeitos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------2.6 -Homologação de Acta – Concurso Externo de Ingresso para Provimento de
Um Lugar de Leitor Cobrador de Consumo
-------- Foi presente a Acta da reunião do júri que presidiu à aplicação dos métodos de
selecção ao concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de Leitor
Cobrador de Consumo, para efeitos de homologação. ------------------------------------------------------ A Câmara Municipal depois de analisar o documento, deliberou por unanimidade
homologar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------4
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-------- Mais deliberou por unanimidade aprovar esta deliberação em minuta para
produzir efeitos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------3 – PESSOAL
3.1 – Regulamento, Estrutura e Organização dos Serviços, Organograma e
Quadro de Pessoal
-------- Foi presente o Regulamento, Estrutura e Organização dos Serviços, Organograma
e Quadro de Pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Após análise do documento, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
aprovar a reorganização dos instrumentos de gestão e mobilidade do quadro de pessoal
da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou submeter este documento à apreciação da Assembleia Municipal. 3.2 – Empréstimo até 100.000 contos
-------- Foram presentes as propostas para obtenção de um empréstimo até ao montante
de 100.000 contos, de acordo com a deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião
de 4 de Fevereiro do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------- Foram consultadas quatro instituições bancárias, tendo apresentado propostas a
totalidade das convidadas e que a seguir se descriminam: ------------------------------------------------ Banco Santander – Pampilhosa da Serra --------------------------------------------------------------- Caixa Geral de Depósitos – Pampilhosa da Serra ---------------------------------------------------- Banco Totta & Açores – Pampilhosa da Serra --------------------------------------------------------- Banco Fonsecas & Burnay (Grupo BPI – Fundão) --------------------------------------------------- Após análise verificou-se que as instituições, na sua maioria, apresentaram
condições vantajosas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ De acordo com os elementos fornecidos nas propostas, a variação é pouco
significativa, estando nestes casos as instituições identificadas pelas letras “A” e “C”. ------------ Assim e por se apresentar mais vantajosa, considerando o investimento a realizar,
a Câmara Municipal deliberou por unanimidade que o empréstimo seja obtido através da
instituição identificada pela letra “C”, face à situação das taxas actuais e à sua possível
evolução nas seguintes opções: ------------------------------------------------------------------------------------ Capital e juros ................................................. semestrais ------------------------------------------ Taxa de juros .................................................. Lisbor a seis meses ------------------------------- Prazo ................................................................ 15 anos ---------------------------------------------- Período de carência ......................................... 3 anos --------------------------------------5
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-------- Utilização ......................................................... até 3 anos ------------------------------------------- Limite superior de taxas de juros ................. média das 15 taxas Lisbor, acrescidas
------------------------------------------------------------------ de 0,5 pontos percentuais.
-------- Mais deliberou e por unanimidade dar poderes ao Senhor Presidente da Câmara
para outorgar toda a documentação necessária face à posterior deliberação da
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3 – Plano de Actividades e Orçamento para o ano económico de 1999
-------- Foi presente o Plano de Actividades e Orçamento para o ano económico de 1999
no valor de 678.800.000$00 e 1.110.410.000$00, respectivamente. ----------------------------------------- Após análise aos documentos, a Câmara Municipal deliberou por maioria aprovar.
-------- Mais deliberou submeter estes documentos à aprovação da Assembleia Municipal.
4 – CONTABILIDADE
4.1 – Pagamento de indemnização
-------- O Senhor Presidente da Câmara informou o restante executivo que devido à
construção do novo Pontão do Esteiro, houve necessidade de fazer a ocupação de um
terreno com a área de 248m2. -------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com as negociações havidas entre o Sr.Manuel Miguel e o Sr. Presidente
da Câmara, foi entendido que esta deveria pagar uma indemnização de 80 contos. ---------------- Face ao exposto, a Câmara deliberou por unanimidade ratificar a decisão do Sr.
Presidente e indemnizar o Sr. Manuel Miguel, residente em Unhais-o-Velho, da
importância acima referida. --------------------------------------------------------------------------------5 - OBRAS PARTICULARES
-------- Foi presente um requerimento da firma Aluminopeixe – Industria e Comércio,
Ldª, com sede em Pampilhosa da Serra, a solicitar a alteração do interior da loja de
peixaria e charcutaria sita na Rua Rangel de Lima, nesta Vila. -------------------------------------------- A Câmara Municipal, face ao parecer favorável dos Serviços, deliberou por
unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Foi presente um requerimento de Mário Lobo Matos, residente em Sobral Valado,
freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer a substituição do telhado,
rebocar e pintar a sua casa de habitação, sito no referido lugar. ------------------------------------------ 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 Manuel dos Santos, residente no lugar de
Póvoa, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer a substituição dos
soalhos da sua 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presente, um requerimento de Júlio Antunes Vicente, residente em Bairro
Joaquim Maria Simões, nº 1 – 2560 Torres Vedras, a solicitar licença para reparar a sua
casa de habitação sita no lugar de Papão, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra. ---------- A Câmara Municipal, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, deliberou
por unanimidade solicitar os elementos já pedidos através do ofício 1667 de 30 de Maio
do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um requerimento de José Brás Simões, residente em Pampilhosa da
Serra, a requerer a demolição da sua casa de habitação sita na Rua do Barreiro –
Pampilhosa da Serra. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 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 José Brás Simões, residente na Rua do Barreiro,
freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer licença para a reconstrução da
sua casa de habitação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Foi presente um requerimento de Anselmo Baeta Ramos, residente em
Pampilhosa da Serra, a requerer licença para a alteração do Rés-do-Chão da sua casa de
habitação sita na Rua Rangel de Lima – Pampilhosa da Serra. -------------------------------------------- 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 Ramiro Pereira de Almeida, residente no Bairro
de S. Martinho, em Pampilhosa da Serra, a requerer licença para a ampliação da sua casa
de habitação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao parecer 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------6 – OBRAS PÚBLICAS
6.1 – E.M. Covanca – Malhada Chã
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar a decisão do Sr.
Presidente da Câmara relativamente à pavimentação da E.M. Covanca – Malhada-Chã,
por se reconhecer de relevância sócio-económica e desenvolvimento turístico nesta
região. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.2 – E.M. Beneficiação e Pavimentação Betuminosa da E.M. Porto da Balsa –
Unhais-o-Velho
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e ao abrigo do artigo 48º do
Decreto-Lei nº 405/93 de 10 de Dezembro, abrir concurso público para a Beneficiação e
Pavimentação Betuminosa da E.M. Porto da Balsa – Unhais-o-Velho. ---------------------------------- Mais deliberou aprovar o programa de concurso e caderno de encargos. --------------------- Prazo de execução – 120 dias de calendário ----------------------------------------------------------- Caução – 5% -------------------------------------------------------------------------------------------7 – DIVERSOS
-------- O Sr. Presidente informou o restante Executivo que estão a decorrer montarias aos
Javalis nas freguesias do concelho, de acordo com o programa previamente aprovado
pela venatória, tendo sido realizada a primeira montaria na freguesia de Fajão no dia 29
de Novembro do corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------8
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-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------

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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