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CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA

ACTA Nº 08
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/04/1999
(Contém 7 folhas)
Estiveram presentes os seguintes membros:

Presidente:
Vereador:
Vereador:
Vereador:
Vereador:

José Augusto Veiga Nunes de Almeida
José Alberto Pacheco Brito Dias
João dos Santos Alves

(PSD)
(PS)
(PSD)
(PS)
(PSD)

Faltaram os seguintes membros:

Presidente:
Vereador:
Vereador:

Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida
Maria Helena Fernandes Barateiro
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REUNIÃO DE 07/04/1999
ACTA Nº 8
-------- Aos sete dias do mês de Abril 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 Vereador
José Alberto Pacheco Brito Dias, em substituição do Sr. Presidente, estando presentes os
Vereadores Srs. José Augusto Veiga Nunes de Almeida 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 justificadas as faltas de comparência à reunião do Senhor Presidente e 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– OBRAS PARTICULARES
1.1 - Pedido de Informação Prévia
-------- Foi presente um requerimento de Leonel Antão Henriques, residente em Padrões,
freguesia de Portela do Fojo, a solicitar informação prévia relativa à viabilidade de
construção de uma habitação sita no referido lugar. --------------------------------------------------------- Face à informação dos Serviços Técnicos de Obras e cumpridos que forem os
condicionalismos, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir. ------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ------------------ Foi presente um requerimento de Manuel Almeida Martins, residente na Rua
António Silva – 2830 Quinta do Conde, a solicitar informação prévia relativa à
viabilidade de construção de uma habitação sita em Moninho, freguesia e concelho de
Pampilhosa da Serra. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Face à informação dos Serviços Técnicos de Obras e cumpridos que forem os
condicionalismos, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir. ------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------1.2 - Licenciamento de obras
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-------- Foi presente um requerimento de António Salvador de Almeida Santos, residente
em Pescanseco Fundeiro, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a solicitar licença
para substituir, rebocar e pintar o interior e o exterior da sua casa de habitação, bem
como ocupação da via pública, sita no referido lugar. ------------------------------------------------------ A Câmara Municipal, face ao parecer favorável dos Serviços Técnicos de Obras,
deliberou por unanimidade deferir. ----------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ------------------ Foi presente um requerimento de Augusto Simões Nunes, residente na Vila de
Pampilhosa da Serra, a solicitar a substituição do telhado da sua casa de habitação, bem
como ocupação da via pública com materiais e andaimes, sita no referido lugar. ------------------ 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. ------------------ Foi presente um requerimento de José Vicente Simão, residente na Av. Rovisco
Pais, em Lisboa, a solicitar licença para recuperação de uma casa de arrecadação em
Pescanseco Cimeiro, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra. ------------------------------------- Face ao parecer favorável dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura. ----------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ------------------ Foi presente um requerimento de Maria Irene Nunes Marques Almeida Barata,
residente na Vila de Pampilhosa da Serra, a solicitar a ampliação de uma casa de
habitação sita no referido lugar. ---------------------------------------------------------------------------------- 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. ------------------ Foi presente um requerimento da firma OPTIMUS – Telecomunicações, S.A.,
com sede na Maia, a requerer o licenciamento para construção de um conjunto de
recepção e emissão de telecomunicações em Quinta da Feiteira, Pampilhosa da Serra. ------------ A Câmara Municipal, face ao parecer favorável dos Serviços Técnicos de Obras,
deliberou por unanimidade deferir. ----------------------------------------------------------------------------- Esta obra é isenta de licenciamento, nos termos do Dec.Lei nº 445/91 de 20 de
Novembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------1.3 – Prorrogação de licença de obras
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-------- Foi presente um requerimento de Maria de Fátima Alves Antunes Silva, a
solicitar a prorrogação da licença de obras nº 41/98, por um período de 60 dias, referente
à construção da sua casa de habitação sita em Pampilhosa da Serra. ----------------------------------- 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. ----------1.4 - Isenção de Taxas
-------- Foi presente um requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Pessegueiro, a
informar que irá proceder à reparação do telhado e pintura da Igreja Paroquial da
freguesia de Pessegueiro. ------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir. --------------------------------1.5 - Ocupação da via pública
-------- Foi presente um requerimento da firma Mendes & Garcia, Ldª, com sede em
Pampilhosa da Serra, a solicitar a ocupação da via pública com uma Grua, que se destina
a apoiar a construção de um edifício sito na Rua da Avenida e licenciado sob o nº 3/99,
em nome de Ramiro de Almeida Fernandes. ------------------------------------------------------------------ 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 - OBRAS PÚBLICAS
2.1 – Libertação de Garantia
-------- Foi presente um requerimento da Firma Eduardo Vieira & Filhos, Ldª, a solicitar
ao abrigo do artigo 210 do Dec. Lei 405/93 de 10 de Dezembro, a extinção da caução
referente à construção do antigo Pavilhão do Mercado e Estaleiro. ------------------------------------- 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 - Construção de um Açude no Rio Ceira
-------- Foi presente um projecto de obras referente à construção de um Açude no Rio
Ceira da iniciativa da Comissão Associativa de Melhoramentos da Camba. ------------------------ Após análise ao processo, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
aprovar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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2.3 - Arranjos Exteriores a efectuar na área envolvente do Restaurante Social da
Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra
-------- Foi presente um ofício da Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra,
datado de 26 de Março do corrente ano, a solicitar a aprovação do processo em epígrafe.--------- A Câmara Municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade aprovar. -----2.4 - Concurso Público para o fornecimento de Emulsão Betuminosa ECM- 2 a
granel, para a obra da Estrada de Armadouro – Janeiro de Baixo
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade abrir Concurso Público para o
fornecimento de 750 Ton. de Emulsão Betuminosa ECM-2, destinadas à construção da
Estrada de Armadouro – Janeiro de Baixo, ao abrigo do artigo 38 do Dec.Lei nº 55/95 de
29 de Março. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mais deliberou aprovar o Caderno de Encargos e Programa de Concurso. ------------------- Caução 5%. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Prazo de Fornecimento – continuado até 31 de Dezembro de 1999. --------------------3 - SECRETARIA
3.1– Máquinas de Diversão
-------- Foi presente um ofício do Governo Civil do Distrito de Coimbra, datado de 4 de
Março do corrente ano, 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 2/87 de 8 de Janeiro, solicita
emissão de parecer. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Em face do exposto e após informação dos Serviços, a Câmara Municipal
deliberou emitir parecer favorável. ----------------------------------------------------------------------3.2– Ocupação da Via Pública
-------- Foi presente um requerimento de Américo Barata Vicente, com sede na Rua
Rangel de Lima, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a solicitar licença para a
colocação de uma esplanada no Café “A Kubata”, sito no referido lugar, numa área de 6
m2 até 31.12.99. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao parecer favorável dos Serviços de Fiscalização, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade deferir. ----------------------------------------------------------------------
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-------- Foi presente um requerimento de Américo Barata Vicente, com sede na Rua
Rangel de Lima, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a solicitar licença para a
colocação de um toldo, com 1,41 metros de comprimento e 1 metro de largura, no seu
estabelecimento de Café “A Kubata”, sito no referido lugar. ---------------------------------------------- Face ao parecer favorável dos Serviços de Fiscalização, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade deferir. ---------------------------------------------------------------------4 - PESSOAL
4.1 – Homologação de Actas
4.1.1– Concurso Externo de Ingresso Para Provimento de Um Lugar de Técnico
Auxiliar de Turismo de 2ª Classe
-------- 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 Técnico
Auxiliar de Turismo de 2ª Classe, para efeitos de homologação. ----------------------------------------- A Câmara Municipal depois de analisar o processo, deliberou por unanimidade
aprovar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------4.1.2 – Concurso Externo de Ingresso Para Provimento de Um Lugar de Técnico
Superior de 2ª Classe (Estagiário) – Arquitecto
-------- 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 Técnico
Superior de 2ª Classe (Estagiário) – Arquitecto, para efeitos de homologação. ----------------------- A Câmara Municipal depois de analisar o processo, deliberou por unanimidade
aprovar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------4.1.3 – Concurso Externo de Ingresso Para Provimento de Um Lugar de Técnico
Superior de 2ª Classe (Estagiário) – Serviço Social
-------- 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 Técnico
Superior de 2ª Classe (Estagiário) – Serviço Social, para efeitos de homologação. ------------------- A Câmara Municipal depois de analisar o processo, deliberou por unanimidade
aprovar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------
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5 - CONTABILIDADE
5.1 - 1ª Revisão ao Plano e Orçamento
-------- Foi presente a 1ª Revisão ao Plano e Orçamento na importância de 83.500.000$00 e
118.784.205$80, respectivamente. --------------------------------------------------------------------------------- Após análise aos documentos, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
aprovar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------6 - INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE
6.1 – Projecto “Campo-Stella”
-------- O Sr. Presidente informou o restante executivo do evento em que participaram os
Municípios de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra, com a colaboração da Associação de
Municípios da Beira Serra, inserido na Região do Vale do Ceira. ---------------------------------------- Tal promoção e organização inserem-se no balizamento dos Caminhos de
Santiago, tendo como objectivos, de entre outros, a construção do Planetário Gigante no
Solo, representando as constelações celestes nas montanhas da região, através da
plantação de árvores. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 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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