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CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA
ACTA Nº 03

DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 03/02/1999
(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 03/02/1999

ACTA Nº 3
-------- Aos três 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 - Máquinas de Diversão
-------- Foi presente um ofício do Governo Civil do Distrito de Coimbra datado de 31 de
Dezembro do ano transacto, a informar que José Guerra Dias Cerveira solicitou o
licenciamento para a exploração de máquinas de diversão no estabelecimento de Café de
Luis & Domingos, Ldª, sito na Rua Dr. Castanheira de Figueiredo, em Pampilhosa da
Serra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Assim e para efeitos do nº 1 do artigo 1º da Lei nº 2/87 de 8 de Janeiro, solicita se
digne emitir parecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Em face do exposto e após informação dos Serviços, a Câmara Municipal
deliberou emitir parecer favorável. ----------------------------------------------------------------------1.2 - Aquisição de Terreno
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir a Silvina de Almeida
um terreno rústico sito em Póvoa, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, pelo
preço de 675.000$00. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou dar poderes ao Senhor Presidente para outorgar a respectiva
escritura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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1.3 – Terrenos
-------- O Senhor Presidente informou o restante Executivo da necessidade de se proceder
ao registo dos terrenos da Câmara Municipal sitos à Eira do Mendes, em Pampilhosa da
Serra, inscritos na Repartição de Finanças do Concelho de Pampilhosa da Serra sob os
números 2948 e 2949 e que se encontram omissos na Conservatória do Registo Predial. ---------- A Câmara Municipal, depois de ouvir as explicações dadas, deliberou por
unanimidade dar poderes ao Senhor Presidente para outorgar a respectiva escritura de
usucapião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 – CONTABILIDADE
2.1 - 1ª Alteração Orçamental ao Plano de Actividades e Orçamento
-------- Foi presente a 1ª Alteração ao Plano de Actividades e Orçamento que importa,
respectivamente em, 15.600 contos e 25.500 contos. ---------------------------------------------------------- A Câmara Municipal face á informação prestada pelo Senhor Presidente, deliberou
por unanimidade aprovar. ----------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------2.2 - Transferências de verbas
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir a verba de 2.550 contos
para a Junta de Freguesia de Pessegueiro, respeitante à comparticipação dos Parques
Eólicos, de acordo com o Protocolo realizado entre a Câmara e aquela Autarquia. ----------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ------------------ Foi presente um ofício da Associação dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa
da Serra, datado de 27 de Janeiro do corrente ano, a solicitar que lhe seja atribuída uma
comparticipação a fim de suprir dificuldades financeiras. ------------------------------------------------- A Câmara Municipal, em face do exposto, deliberou por unanimidade transferir a
importância de 7.000 contos, cuja transferência se efectuará em duas prestações: 1ª
prestação de 1.500 contos para amortização da dívida ao empreiteiro, a restante de
acordo com a justificação de despesas por parte dos B.V. de Pampilhosa da Serra. ---------------- Não participaram nesta votação os Senhores Vereadores José Augusto Veiga
Nunes de Almeida e José Alberto Pacheco Brito Dias, por estarem impedidos nos termos
da Lei em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ------------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir a importância de
625.000$00 para a Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra. ----------------------3
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--------A Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir a importância de
150.000$00 para a Delegação Escolar, destinada a expediente. -----------------------------------2.3 – ADESA – Quotização
-------- O Senhor Presidente informou o restante Executivo que se realizou uma reunião
da Associação de Desenvolvimento da Serra do Açor – ADESA, tendo sido decidido
aumentar a quota para 485.000$00 mensais. ------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de ouvir as explicações dadas pelo Senhor
Presidente, deliberou por unanimidade aprovar. ------------------------------------------------------------ Mais deliberou fazer a transferência mensal da importância acima descrita para o
corrente ano financeiro. -------------------------------------------------------------------------------------2.4 – ADESA - Pagamentos de Encargos
-------- O Senhor Presidente informou o restante Executivo que existe um débito de
453.197$00 referente à quota parte de responsabilidade desta Autarquia perante os
encargos de funcionamento daquela Associação. ------------------------------------------------------------ Depois de analisar a conta corrente com aquela instituição e tendo verificado que
estava de acordo, deliberou por unanimidade transferir a importância acima descrita. ----------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------3 – OBRAS PARTICULARES
3.1 – Pedidos de informação prévia
-------- Foi presente um requerimento de José João Dias Gonçalves, residente no lugar e
freguesia de Dornelas do Zêzere, a solicitar o parecer prévio para a construção de uma
casa de habitação sita no referido local. ------------------------------------------------------------------------- Face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------- Foi deliberado aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um requerimento de Maria Celestina Gaspar Cortez, residente na
Rua Abade Baçal, nº 23 – Mercês, 2725 Mem Martins, a solicitar o parecer prévio para a
construção de um Bar, Discoteca e Restaurante ou Snack-Bar, sito nas “Almas”, freguesia
e concelho de Pampilhosa da Serra. ------------------------------------------------------------------------------ Face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Foi deliberado aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2 – Licenciamento de Obras
-------- Foi presente um requerimento de Pampiconstrutora, Ldª, com sede em
Pampilhosa da Serra, a solicitar o licenciamento da construção de um bloco para
habitação, sito em São Silvestre, na vila e freguesia de Pampilhosa da Serra. ------------------------- Face ao parecer favorável dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade deferir o licenciamento de obras. -------------------------------------------- Foi deliberado aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não participou nesta votação o Sr. Vereador João dos Santos Alves por estar
impedido nos termos da Lei em vigor.--------------------------------------------------------------------------- Foi presente um requerimento de Ramiro Almeida Fernandes, residente em
Carvalho, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a solicitar o licenciamento para a
reconstrução de um edifício sito na Vila de Pampilhosa da Serra. --------------------------------------- Face ao parecer favorável dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade deferir. ----------------------------------------------------------------------------- Foi deliberado aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3 – Alvará de Licença de Utilização
-------- Foi presente um requerimento de Anselmo Baeta Ramos, residente em
Pampilhosa da Serra, a solicitar Alvará de Licença de Utilização de um edifício destinado
a habitação e comércio, sito 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – OBRAS PÚBLICAS
4.1- Parque de Campismo em Janeiro de Baixo
-------- Foi presente o projecto e as peças da especialidade referentes ao Parque de
Campismo de Janeiro de Baixo. ----------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de o analisar, deliberou por unanimidade aprovar. ---
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-------- Foi deliberado aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2 - Vistorias – Representação
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nomear o Senhor Engenheiro
Fernando Pereira Alves a fazer parte da Comissão de Vistorias desta Autarquia, em
substituição do Senhor Engenheiro Jorge António Rodrigues Pina, por ter sido nomeado
em comissão de serviço na Câmara Municipal da Figueira da Foz. ------------------------------------- Foi deliberado aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------5 – PESSOAL
5.1 - Homologação de Actas
5.1.1 Concurso Externo de Ingresso Para Provimento de Um Lugar de Auxiliar
Administrativo
-------- Foi presente a Acta definitiva do Júri que presidiu à aplicação dos métodos de
selecção ao Concurso Externo de Ingresso para provimento de um lugar de Auxiliar
Administrativo, para efeitos de homologação. ---------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar o processo, deliberou por unanimidade
homologar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1.2 – Concurso Externo de Ingresso Para Provimento de Um Lugar de Auxiliar
Técnico de Desporto
-------- Foi presente a Acta definitiva do Júri que presidiu à aplicação dos métodos de
selecção ao Concurso Externo de Ingresso para provimento de um lugar de Auxiliar
Técnico de Desporto, para efeitos de homologação. --------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar o processo, deliberou por unanimidade
homologar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1.3 – Concurso Externo de Ingresso para Provimento de Um Lugar de Auxiliar
Técnico de Turismo
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-------- Foi presente a Acta definitiva do Júri que presidiu à aplicação dos métodos de
selecção ao Concurso Externo de Ingresso para provimento de um lugar de Auxiliar
Técnico de Turismo, para efeitos de homologação. ---------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar o processo, deliberou por unanimidade
homologar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1.4 – Concurso Externo de Ingresso para Provimento de Três Lugares de
Auxiliar de Serviços Gerais
-------- Foi presente a Acta definitiva do Júri que presidiu à aplicação dos métodos de
selecção ao Concurso Externo de Ingresso para provimento de três lugares de Auxiliar de
Serviços Gerais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar o processo, deliberou por unanimidade
homologar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1.5 – Concurso Interno de Acesso Para Provimento de Quatro Lugares de
Segundo Oficial Administrativo
-------- Foi presente a Acta definitiva do Júri que presidiu à aplicação dos métodos de
selecção ao Concurso Interno de Ingresso para provimento de quatro lugares de Segundo
Oficial Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar o processo, deliberou por unanimidade
homologar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1.6 – Concurso Interno de Acesso Para Provimento de Um Lugar de
Desenhador de 1ª Classe
-------- Foi presente a Acta definitiva do Júri que presidiu à aplicação dos métodos de
selecção ao Concurso Interno de Ingresso para provimento de um lugar de Desenhador
de 1ª Classe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal, depois de analisar o processo, deliberou por unanimidade
homologar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------7
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6 - INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE
6.1 - Eleitos Locais – Controlo Público da Riqueza
-------- Foi presente um ofício da Associação Nacional de Municípios a informar que os
titulares de cargos políticos e equiparados, com funções executivas, devem renovar
anualmente a declaração dos seus rendimentos e enviá-la ao Tribunal Constitucional,
para efeitos do número 3 do artigo 2º da Lei nº 4/83 de 2 de Abril, alterada pela Lei nº
25/95 de 18 de Agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------6.2 – Rede Nacional de Bibliotecas Públicas
-------- Foi presente um ofício do Instituto Português do Livro e das Bibliotecas a informar
que não foi seleccionada a candidatura ao Programa da Rede Nacional de Bibliotecas
Públicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, face ao conteúdo do ofício, deliberou por unanimidade
oficiar aquele Instituto, manifestando o seu desagrado, por uma vez mais não ter sido
contemplada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------6.2 – Louvor
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade louvar o Senhor Engenheiro
Jorge António Rodrigues Pina, Técnico Superior de 1ª Classe desta Autarquia, pela
dedicação e elevado profissionalismo evidenciado ao longo dos quatro anos no
desempenho das funções como engenheiro civil. ------------------------------------------------------------ Dotado de excelentes relações na interligação e relacionamento, granjeou prestígio
junto dos seus superiores e colegas de trabalho. -------------------------------------------------------------- No desempenho destas funções, o Senhor Engenheiro Civil Jorge Pina revelou
qualidades de grande sentido de responsabilidade, capacidade de organização que,
aliadas aos seus conhecimentos técnicos, contribuíram para um elevado grau de
desempenho das funções que lhe foram atribuídas. --------------------------------------------------------- Mais deliberou notificá-lo da decisão camarária bem como enviar a mesma para a
Câmara Municipal da Figueira da Foz a fim de ser junto ao seu processo individual. ------
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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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