S.

R.

MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA
CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA

ACTA Nº 04
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 17/02/1999
(Contém 5 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 17/02/1999
ACTA Nº 4
-------- Aos dezassete dias do mês de Fevereiro do ano de 1999, 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 de todos os presentes
sendo aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------1 – SECRETARIA
1.1 - Seguros de Acidentes Pessoais de Bombeiros
-------- Foi presente um ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses,
datado de 4 de Fevereiro do corrente ano, a informar que na sequência da Portaria 35/99
de 21 de Janeiro foi actualizado o Seguro de Acidentes Pessoais de Bombeiros. --------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------1.2 - Universidade Vasco da Gama – Criação
-------- Foi presente uma carta da Associação Cognitaria S.Jorge de Milreu a informar da
intenção de ser criada em Coimbra a Universidade Vasco da Gama, com licenciaturas em
Medicina, Medicina Dentária, Medicina Veterinária, Farmácia, Enfermagem e
Fisioterapia, na área das Ciências Médicas e da Saúde, Engenharia Agronómica,
Engenharia Silvícola, Arquitectura, Arquitectura Paisagística e do Ambiente. ----------------------- A Câmara Municipal depois de analisar o conteúdo do ofício, deliberou por
unanimidade expressar a sua total concordância no apoio à criação desta Universidade. -1.3 - ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, S.A. – Subscrição de Acções
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-------- Foi presente uma carta da firma ERSUC, S.A, a informar que a Câmara Municipal
não realizou as duas fracções de subscrição de capital social, cujo prazo já terminou em
30 de Setembro e 31 de Dezembro de 1998. -------------------------------------------------------------------- Analisado que foi o ofício e tendo em conta a deliberação da Câmara Municipal de
2 de Setembro de 1998, e definidos que foram os programas de realização de obras no
âmbito dos Resíduos Sólidos para o Concelho da Pampilhosa da Serra, a Câmara
Municipal deliberou por unanimidade subscrever a aquisição de 1.211 acções de valor
nominal de 1.000$00/cada. ----------------------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou subscrever numa primeira fase
60% do capital correspondente a 726.600$00 e numa segunda fase 40% correspondente a
484.400$00, de acordo com o programa de subscrição definido pela ERSUC. ------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------1.4 - Alvará de licença de Utilização
-------- Foi presente um requerimento de firma Maria Alice Dias Almeida, Ldª, com sede
em Pampilhosa da Serra, a requerer que lhe seja feita a vistoria ao seu estabelecimento de
Café-Bar denominado “Springtime”, sito na Avenida, nº 1. ----------------------------------------------- Face ao parecer favorável dos peritos, a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------2 – OBRAS PARTICULARES
2.1 - Pedido de Informação Prévia
-------- Foi presente um requerimento de Maria do Céu Mendes Simões Barata, residente
na Rua Mestre Afonso Domingues, 2700 Amadora, a solicitar a informação prévia
relativa à viabilidade para a realização de obras de reconstrução e ampliação da sua casa
de habitação sita em Fontinha, lugar de Moninho, freguesia e concelho de Pampilhosa da
Serra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------2.2 – Prorrogação de Licença de Obras
-------- Foi presente um requerimento de Manuel Vicente Júnior, residente em Aldeia
Cimeira – Pampilhosa da Serra, a solicitar a prorrogação da Licença de Obras nº 157/98,
para a reconstrução da sua casa de habitação sita em Aldeia Cimeira, pelo prazo de 60
dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
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-------- Face ao parecer favorável dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade deferir. ----------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------2.3 – Alvará de Licença de Utilização
-------- Foi presente um requerimento de Maria Natália residente em Rua de S. Pedro,
freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer vistoria para a sua habitação sita
no referido lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao parecer dos peritos, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
indeferir, por este estar em desconformidade com o projecto inicial. ----------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ------------------ Foi presente um requerimento de José Augusto Veiga Nunes de Almeida,
residente na Vila, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer vistoria para a
sua habitação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao parecer favorável dos peritos, a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Não participou nesta votação o Sr. Vereador José Augusto Veiga Nunes de
Almeida por estar impedido nos termos da lei em vigor. -------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------3– OBRAS PÚBLICAS
3.1- Libertação de Garantia Bancária
-------- Foi presente um requerimento da firma Mendes & Garcia, Ldª, com sede em
Pampilhosa da Serra, que tendo já executado as obras de construção da Escola Primária
de Porto de Vacas, vem solicitar que lhe seja restituída a importância de 195.630$00. -------------- Face à informação dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------3.2 – Revisão do Plano Director Municipal de Pampilhosa da Serra
-------- Foi presente o relatório de análise referente ao Concurso em epígrafe. ------------------------ Depois de analisado, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade adjudicar os
trabalhos à firma PLURAL, LDª, pelo valor de 14.000.000$00 mais IVA. ------------------------------- Mais deliberou aprovar a minuta do contrato e dar poderes ao Sr. Presidente para
o outorgar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------4
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3.3. – Sinalização Vertical – Ajuste Directo
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade abrir concurso pela modalidade
de ajuste directo, ao abrigo do Decreto Lei nº 55/95 de 29 de Março, para o fornecimento
em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mais deliberou aprovar o Programa de Concurso e Caderno de Encargos. ------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------4 - INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade que o produto da venda de
cortiça dos sobreiros existentes na Quinta de São Martinho, reverta a favor da Associação
dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa da Serra. -------------------------------------------------------- Não participou nesta votação os Srs. Vereadores José Augusto Veiga Nunes de
Almeida e José Alberto Pacheco Brito Dias, por estarem impedidos nos termos da
legislação em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente informou o restante executivo que no dia 28 do corrente mês irá
ser realizado o programa “Jardim das Estrêlas” da RTPI, com a participação de Júlio
Isidro. Este evento é alusivo ao concelho de Pampilhosa da Serra, pelo que convida todo
o elenco camarário a participar. ----------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente informou o restante executivo que no próximo dia 6 de Março se
deslocarão ao concelho os deputados eleitos do P.S.D. pelo círculo de Coimbra, pelo que
convida todo o elenco camarário a participar nessa visita. ------------------------------------------

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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