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CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA

ACTA Nº 09
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21/04/1999
(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 21/04/1999
ACTA Nº 9
-------- Aos vinte e um 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 Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida, 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 de todos os presentes
sendo aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------1 – SECRETARIA
1.1 - Ocupação da via pública
-------- Foi presente um requerimento de Rui Martins Ramos, residente em Souto do
Brejo, freguesia de Janeiro de Baixo, a solicitar que a tubagem subterrânea licenciada em
nome de António dos Reis Bernardino, seja transferida para si, em virtude de ter falecido
o anterior proprietário. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Mais solicita que esta seja prolongada em mais sessenta metros, em terreno do
domínio público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ De acordo com a informação favorável dos Serviços de Fiscalização e desde que o
pavimento seja reposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir. ----------------- Foi presente um requerimento de António Martins Cunha & Filhos, residente em
Casal da Lapa, freguesia de Janeiro de Baixo, a requerer licença para a travessia da
estrada com um cabo eléctrico, solicitando ao mesmo tempo a ocupação da via pública
com materiais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação dos Serviços de Fiscalização, a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir a travessia do cabo eléctrico na extensão de dezasseis metros, desde
que o requerente não obstrua a via pública. ------------------------------------------------------------------- A licença será concedida por um período de oito dias, desde que uma das faixas
fique livre para que haja fluidez de trânsito. -----------------------------------------------------------2
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1.2 - Mobilização de Solos
-------- Foi presente um requerimento de Ilídia Maria Baeta Cortez, residente em Picha –
Pedrógão Grande, a solicitar a rearborização com eucalíptos no seu prédio rústico
denominado “Ervideiro” – Folgares, freguesia de Portela do Fojo, concelho de
Pampilhosa da Serra, nos termos do nº 1 do artigo 1º do Dec.Lei nº 139/89 de 28 de Abril.
-------- De acordo com o parecer favorável emitido pela Direcção dos Serviços das
Florestas e informação dos Serviços de Fiscalização desta Autarquia, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade deferir. ----------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------1.3 - Qualificação de Entidades para realização do Controlo Metrológico
-------- Foi presente um ofício da Delegação Regional do Centro do Ministério da
Economia datado de treze de Abril do corrente ano, com o seguinte teor: “ A publicação
do Decreto-Lei nº 241/90 e Portaria nº 962/90 de 20/10, atribui ao IPQ – Instituto
Português da Qualidade, a competência para o reconhecimento da qualificação de
Entidades, nomeadamente para o exercício do controle metrológico. ---------------------------------- Neste sentido, vimos solicitar a V.Exª que nos informe se essa Câmara Municipal
está ou não interessada em reactivar os Serviços Municipais de Metrologia (S.M.M.),
podendo para o efeito contar com o apoio técnico desta Direcção Geral.” ----------------------------- Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade não candidatarse à referida qualificação. -----------------------------------------------------------------------------------2 - OBRAS PARTICULARES
2.1 – Licenciamento de obras
-------- Foi presente um requerimento de António de Almeida Martins, residente em
Pescanseco Fundeiro, a solicitar licença para a substituição do telhado e pintura da sua
casa de habitação, bem como a 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 José Alfredo Lopes Fernandes, residente em
Sobral Magro, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer licença para a
construção de uma garagem sita no referido lugar. --------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir o projecto de
arquitectura, face à informação dos Serviços Técnicos de Obras. ---------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------3
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-------- Foi presente um requerimento de Fernando Antunes Tomé, residente em Sobral
Magro, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer licença para a construção
de uma habitação sita no referido lugar. ------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir, desde que sejam
cumpridos os condicionalismos impostos pelos Serviços Técnicos de Obras. ------------------------ Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------3 - OBRAS PÚBLICAS
3.1 – Recuperação de Fontenário da Praça Barão de Loredo
Programa LEADER II
-------- Foi presente o processo de Candidatura referente ao Programa em epígrafe e
referente à “Recuperação do Fontenário da Praça Barão de Loredo”. ----------------------------------- Após análise ao projecto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
candidatar-se ao Programa LEADER II a funcionar na Associação de Desenvolvimento
de Góis e da Beira Serra. -------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------3.2 – Rede de Esgotos Domésticos à povoação do Carregal – Dornelas do Zêzere.
Programa LEADER II
-------- Foi presente o processo de Candidatura referente ao Programa em epígrafe e
referente à “Rede de Esgotos Domésticos à povoação do Carregal – Dornelas do Zêzere”.
-------- Após análise ao projecto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
candidatar-se ao Programa LEADER II a funcionar na Associação de Desenvolvimento
de Góis e da Beira Serra. -------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------4 - PESSOAL
4.1 – Homologação de Acta
4.1.1– Concurso Externo de Ingresso Para Provimento de Um Lugar de Motorista
de Ligeiros
-------- 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 Motorista de
Ligeiros, 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 – Trasferência de verbas
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir a importância de 1.500
contos para o Grupo Desportivo Pampilhosense e destinada a encargos de
funcionamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não participou nesta votação o Senhor Vereador João dos Santos Alves por estar
impedido nos termos da legislação em vigor. ----------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------6 - INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE
6.1 - Protocolo de Parceria
-------- O Sr. Presidente informou o restante executivo que em vinte e três de Março do
corrente ano assinou um Protocolo de Parceria entre esta Autarquia e a ARCIL –
Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã, no âmbito do
Projecto “METRIS”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Após as explicações dadas e os fins prosseguidos, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade ratificar a decisão do Senhor Presidente. ---------------------------------------6.2 - E.N. 112 – Km 23 + 250 ao Km 25 + 600 / E.N. 334 – Km 66 + 000 ao Km 67 +
800 – Transferência de Troços
-------- O Senhor Presidente informou o restante executivo que no dia oito de Março do
corrente ano assinou o Auto de Entrega dos troços acima identificados entre esta
Autarquia e JAE – Junta Autónoma de Estradas. ------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, face às explicações dadas pelo Sr. Presidente e informada
das decisões por ele tomadas, deliberou por unanimidade ratificar a sua decisão. ------------------ Mais informou que enviou um ofício a Sua Excelência o Ministro do Equipamento,
Planeamento e Administração do Território sensibilizando-o da necessidade de ser
rectificada e alargada a E.N. 112. --------------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto, o executivo reiterou o conteúdo do ofício e deliberou por
unanimidade subscrevê-lo. ---------------------------------------------------------------------------------6.3 - Dia Internacional do Livro
-------- Foi presente um ofício-circular da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros
a informar que no dia vinte e três de Abril do corrente ano se irá comemorar o Dia
Internacional do Livro, pelo que solicitam que sejam tomadas pela Câmara algumas
excepções de apoio a tal evento. --------------------------------------------------------------------------5
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-------- Em face do exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aderir e
autorizar conforme o solicitado no ofício-circular. ---------------------------------------------------6.4 - Voto de Agradecimento
-------- Foi presente um ofício da Liga de Melhoramentos da Freguesia de Pessegueiro,
datado de doze do corrente mês a informar que foi aprovado por unanimidade em
Assembleia Geral um voto de agradecimento á Câmara Municipal de Pampilhosa da
Serra pela excelente colaboração que sempre dignou dispensar-nos, nomeadamente ao
seu digníssimo presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------6.5 – R.S.U – Resíduos Sólidos Urbanos
-------- O Senhor Presidente informou o restante executivo que da reunião havida entre
esta Autarquia e a ERSUC – Empresa de Resíduos Sólidos Urbanos do Centro, foi
informado da dificuldade da aquisição de um terreno para a implantação de um
Ecoponto no limite do concelho da Pampilhosa da Serra. -------------------------------------------------- Assim e por informação da Administração da ERSUC está a ser equacionada a
aquisição de um equipamento destinado a ser implantado nas instalações do Estaleiro
Municipal, com uma eventual comparticipação por parte desta Autarquia no seu custo. -6.6 - Casa do Concelho de Pampilhosa da Serra – Realização de Congresso
-------- Em parceria com a Casa do Concelho de Pampilhosa da Serra e esta Autarquia, irá
realizar-se o Congresso, a ter lugar em Pampilhosa da Serra e em data a confirmar. --------------- Para isso foi endereçado convite a sua Excelência o Senhor Presidente da
República, a fim de estar presente em tal evento. ------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------
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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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