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CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA

ACTA Nº 15
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21/07/1999
(Contém 6 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 21/07/1999
ACTA Nº 15
-------- Aos vinte e um dias do mês de Julho de mil novecentos e noventa e nove, 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 Maria Olímpia da Costa Antunes Lucas.---------------------- 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 – Reclamo Publicitário Luminoso
-------- Foi presente um requerimento de Maria Isabel dos Santos Ferreira, residente na
Rua Barros Queirós, nº 8 – 2º Esqº, 2775-163 Parede, a requerer licença para colocar um
Reclamo Publicitário Luminoso junto ao estabelecimento designado “Restaurante da
Piscina”, ocupando um espaço de 1,15 x 093 m, do qual junta planta de localização e
dimensão do mesmo, na Vila, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra.-------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir. ---------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------1.2 – Nome de Ruas na Vila de Pampilhosa da Serra
-------- Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Pampilhosa da Serra, a propor à
Câmara Municipal o nome das ruas da Vila de Pampilhosa da Serra.----------------------------------- Após análise, a Câmara aceitou e nos termos da alínea f) do nº 4 do artigo 51º do
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Decreto-Lei nº 100/84 de 29 de Março, deliberou por unanimidade aprovar.------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.-----------1.3 – Transportes Escolares
-------- Foi presente um ofício da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do
Zêzere, a solicitar a concessão de um subsídio para o transporte de alunos oriundos do
Carregal para a Telescola de Dornelas do Zêzere.------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal, depois de analisar a informação efectuada pelo Sr.
Presidente da Câmara, deliberou por unanimidade transferir mensalmente e durante os
meses de Janeiro a Junho a importância de 17.100$00 (dezassete mil e cem escudos).------2 - OBRAS PARTICULARES
2.1 – Licenciamento de Obras
-------- Foi presente um requerimento de Fernando Martins, residente na Rua Rangel de
Lima, nº 53, na Vila, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer licença pelo
prazo de 15 dias, para proceder ao alargamento de 25 cm numa varanda existente na sua
casa de habitação, com aproximadamente 75 cm e com cerca de 6 m de altura à via
pública e fora da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------- 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. ----------3 - PESSOAL
3.1 – Homologação de Actas
Concurso Interno Geral de Ingresso Para Provimento de Um Lugar de
Encarregado de Parques de Máquinas de Viaturas Automóveis ou Transportes
-------- Foi presente a Acta definitiva do júri que presidiu à aplicação dos métodos de
selecção ao Concurso Interno Geral de Ingresso para provimento de um lugar de
Encarregado de Parques de Máquinas de Viaturas Automóveis ou Transportes, para
efeitos de homologação.--------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar o processo, deliberou por unanimidade
homologar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.-----------3.2– Concurso Interno Geral de Ingresso Para Provimento de Um Lugar de
Encarregado de Parques Desportivos e Recreativos
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-------- 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 Encarregado
de Parques Desportivos e Recreativos, para efeitos de homologação.----------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar o processo, deliberou por unanimidade
homologar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.-----------3.3 – Concurso Interno Geral de Acesso para Provimento de Um Lugar de
Assistente Administrativo Principal
-------- Foi presente a Acta definitiva do Júri que presidiu à aplicação dos métodos de
selecção ao Concurso Interno Geral de Acesso para provimento de um lugar de
Assistente Administrativo Principal, para efeitos de homologação.-------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar o processo, deliberou por unanimidade
homologar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador José Augusto Veiga Nunes de Almeida não participou nesta
votação por estar impedido nos termos da lei em vigor.---------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.-----------4 - OUTROS ASSUNTOS
4.1 – Inspecção Temática no Município de Pampilhosa da Serra
-------- Foi presente um ofício da Inspecção-Geral de Finanças datado de 01 de Julho do
corrente ano, referente à Inspecção Temática no Município de Pampilhosa da Serra.--------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------4.2 – Inauguração solene das obras de restauro da Igreja Paroquial de
Pampilhosa da Serra
Convite
-------- Foi presente um ofício da Fábrica da Igreja Paroquial de Pampilhosa da Serra, a
convidar o Executivo para a inauguração solene das obras de restauro da Igreja
Paroquial, a realizar no próximo dia 1 de Agosto do corrente ano, pelas 16:00 horas, e a
agradecer todo o apoio, quer económico, quer logístico, prestado por esta Autarquia.------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------4.3 – Travessias Fluviais – Ratificação de Protocolo
-------- Na sequência da deliberação tomada na reunião do dia 17 de Março do corrente
ano, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o Protocolo realizado entre
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a CPPE – Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade, S.A., a Câmara
Municipal de Pampilhosa da Serra e a Junta de Freguesia de Portela do Fojo, sobre
travessias fluviais.---------------------------------------------------------------------------------------------4.4 – Processo de Manuel Francisco dos Reis
Aquisição do direito à água na Quinta da Feiteira – Pampilhosa da Serra
-------- Pelo Sr. Presidente foi dado conhecimento à Câmara Municipal da
correspondência enviada pelo Sr. Advogado Dr. José Luís Martins, de Coimbra,
mandatário do Sr. Manuel Francisco dos Reis, reclamando o pagamento de uma
indemnização de 7.500.000$00 (sete milhões e quinhentos mil escudos), pela cedência do
direito a água das nascentes, que a Câmara Municipal vem explorando na Quinta da
Feiteira, com o argumento de que o seu constituinte apenas quis ceder a propriedade do
terreno e não o direito à água.-------------------------------------------------------------------------------------- Por outro lado, alega, que não tendo havido qualquer escritura pública de
transmissão de terrenos, nem do direito à água, a negociação existente é nula e não pode
produzir quaisquer efeitos.----------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente, uma vez que todo este processo foi negociado e conduzido pelo
seu antecessor e ora vereador Sr. José Augusto Veiga Nunes de Almeida, pediu-lhe para
prestar os esclarecimentos que julgasse necessários, para que o Sr. Consultor Jurídico,
presente nesta sessão, pudesse conduzir o processo e aconselhar a Câmara Municipal
sobre a posição a assumir.------------------------------------------------------------------------------------------ No uso da palavra, o Sr. Vereador José Augusto fez uma exposição minuciosa
sobre a forma como todo o processo foi conduzido, afirmando não ter a menor dúvida
que o valor pago ao Sr. Manuel Francisco dos Reis abrangeu os terrenos e o direito à
água. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toda a negociação foi feita tendo em vista a exploração da água, para
abastecimento a uma pequena parte da Vila e salientou que o Sr. Manuel Francisco dos
Reis tinha plena consciência dessa situação. ------------------------------------------------------------------- Inclusivé, referiu que foi nomeado um avaliador pela Câmara Municipal e outro
pelo Sr. Manuel Francisco, tendo o valor encontrado pelo perito da Câmara sido superior
ao encontrado pelo perito do proprietário, e foi aquele primeiro valor que foi pago ao Sr.
Manuel Francisco. E o dito valor foi pago sem ter sido formalizado o negócio, porquanto
o proprietário em causa diariamente comparecia na Câmara a solicitar o pagamento e
inclusivé até numa reunião do executivo camarário.-------------------------------------------------5 - CONCURSOS PÚBLICOS
5.1 – Adjudicação
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-------- Foram presentes as actas de abertura e análise relativas ao fornecimento de 750
toneladas de Emulsão Betuminosa ECM-2.--------------------------------------------------------------------- Face à informação da Comissão de Análise, a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade adjudicar o fornecimento à firma Composan Portuguesa – Derivados
Asfalticos, s.ª, pelo valor de 16.350.000$00 + IVA. ------------------------------------------------------------ Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------6 - INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE
-------- O Sr. Presidente informou o restante executivo, que procedeu à abertura das
propostas relativamente ao Concurso da Empreitada de beneficiação de estradas
municipais – Pampilhosa da Serra. ------------------------------------------------------------------------

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, Maria Olímpia da Costa Antunes Lucas, Assistente
Administrativo Principal, que a elaborei. ---------------------------------------------------------------

________________________________________
________________________________________
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