ACTA DE 03/01/2001

FL. ____________

S.

R.

_________________________

MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA
CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA

ACTA Nº 01
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 03/01/2001
(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 03/01/2001

ACTA Nº 01
-------- Aos três dias do mês de Janeiro do ano dois mil e um, 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 Alberto Pacheco Brito Dias, José Augusto Veiga
Nunes de Almeida 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 Acta da última reunião foi aprovada por unanimidade. --------------------------------1 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.1 – Associação Europeia dos Eleitos de Montanha (AEM)
-------- Foi presente uma carta da Associação Europeia dos Eleitos de Montanha (AEM),
com sede em Estrasburgo, datada de 7 de Dezembro de 2000, a solicitar a adesão deste
Município à AEM, uma vez que tem conhecimento que o mesmo faz parte da secção
“montanha” da Associação Nacional de Municípios Portugueses. -------------------------------------- Face à análise dos documentos em anexo relativos àquela Associação, a Câmara
Municipal deliberou por unanimidade aderir e nomear seu representante o Sr.
Presidente, Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida. -------------------------------------------- Mais deliberou contribuir com uma quota anual no valor de 150.362$00 (cento e
cinquenta mil trezentos e sessenta e dois escudos) correspondente a 750 Euros. ------------2 – SECÇÃO FINANCEIRA
2.1 – Aprovação do Orçamento e Plano para o ano económico de 2001
Foi presente um ofício da Assembleia Municipal de Pampilhosa da Serra, datado
de 28 de Dezembro de 2000, a informar que o Orçamento e o Plano para o ano económico
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de 2001 foram aprovados por maioria, com uma abstenção, do Sr. António Fausto Nunes
de Almeida, na sessão da Assembleia Municipal realizada no passado dia 16 de
Dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------2.2 – Programa Inserção-Emprego - Pedido de Transporte
-------- Foi presente um requerimento de Inácio Roque Belchior e Clara Maria Almeida
Borbinhas, residentes em Carvoeiro, datado de 18 de Dezembro de 2000, ambos
formandos no Programa Inserção-Emprego promovido por esta Autarquia, a solicitar
apoio financeiro para o transporte no percurso entre a localidade de Carvoeiro e a
Pampilhosa da Serra, no valor de 5.670$00/mês para cada um, (Outubro e Novembro de
2000) equivalente ao passe escolar, dada a impossibilidade em se deslocarem pelo
transporte da Câmara, por se encontrar lotado neste itinerário, e terem de fazer o
percurso em transporte próprio (veículo motorizado). ----------------------------------------------------- Face à informação da Técnica do Gabinete de Acção Social desta Autarquia, a
Câmara Municipal, depois de analisar, deliberou por unanimidade deferir. ------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------2.3 – Aquisição de uma Viatura PEUGEOT 406 Premium 2.0 HDI 4P D10
-------- A fim de adquirir a viatura em epígrafe, efectuou-se consulta á Central de
Compras do Estado, Acordo 811864, verificando-se o seguinte valor: ---------------------------------- 2.732.426$00 + IVA + IA + Legalização. ---------------------------------------------------------------- Após esta análise, a Câmara verificou que a mesma viatura, no concessionário
Automóveis do Mondego, Ldª, de Coimbra, custaria 2.568.882$00 + IVA + IA +
Legalização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Deste modo, e verificando que existia uma clara vantagem para a Câmara na
aquisição desta viatura a este Concessionário, a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade adquiri-la, pelo preço de 4.273.504$00 + IVA, ao referido Concessionário. ---------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------2.4 – Aquisição de um Copiador de Engenharia Xerox
- Acordo da D.G.P.E nº 611770
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir um Copiador de
Engenharia em papel comum, Xerox, com auditron electrónico para controlo e
contabilização de cópias até 250 contas, 1 rolo de alimentação automática, cópia parcial
e corte parcial, originais até à espessura de 3 mm, programação de cliente, à firma Xenax
– Equipamentos e Serviços, Ldª, ao abrigo dos contratos da D.G.P.E.---------------------------3
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-------- Segundo o acordo, o valor de aquisição é de 2.650.000$00, contudo é proposto no
mesmo o valor de aquisição e retoma ser de apenas 1.530.000$00, ao qual será acrescido o
IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal deliberou por esta segunda alternativa e efectivar desde já o
acordo de manutenção pelo valor de 15.845$00 mensal, que terá início após o términus
da garantia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3 – PESSOAL
3.1 – Homologação de Acta – Concurso para provimento de um lugar de
Engenheiro Técnico Civil de 2ª Classe, em regime de contrato a termo certo
-------- Foram presentes as Actas do Júri que presidiu à aplicação dos métodos de selecção
ao Concurso para provimento de um lugar de Engenheiro Técnico Civil de 2ª Classe, em
regime de contrato a termo certo. --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar o processo, deliberou por unanimidade
homologar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------3.2 – Homologação de Acta – Concurso externo geral de ingresso para
provimento de um lugar de Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos
Especiais
-------- Foram presentes as Actas do Júri que presidiu à aplicação dos métodos de selecção
ao Concurso externo geral de ingresso para provimento de um lugar de Condutor de
Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, em regime de contrato a termo certo. ---------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar o processo, deliberou por unanimidade
homologar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------4 – SECÇÃO DE OBRAS
4.1 – Centro de Apoio de Porto de Vacas
- Aprovação de projecto
-------- Foi presente o projecto de arquitectura para a obra do Centro de Apoio de Porto
de Vacas, proposto pela Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra. ----------------------- Após análise às peças desenhadas e escritas do referido projecto e de acordo com o
parecer dos Serviços Técnicos de Obras deste Município, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade aprovar. ----------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------4
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5 – OUTROS ASSUNTOS
5.1 – Revisão do Plano Director Municipal
- Proposta de Redefinição dos Limites da REN – Reserva Ecológica
Nacional
-------- Tendo por base o ofício nº 20572 da Direcção Regional do Ambiente e do
Ordenamento do Território do Centro, foi presente a proposta acordada na última
reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento, realizada em 05 de Setembro de
2000, referente à apreciação e emissão de parecer às propostas de alteração aos limites da
REN, solicitadas por esta Câmara Municipal no âmbito da revisão do PDM. ------------------------ Face aos elementos presentes, e depois de analisar, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade dar parecer favorável à proposta de Redefinição dos Limites da REN,
tal como apresentado no documento anexo à Acta da citada reunião da CTA. ----------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------5.2 – Revisão do Plano Director Municipal
- Proposta de Redefinição dos Limites da RAN – Reserva Agrícola
Nacional
-------- Tendo por base o ofício nº 18181 da Direcção Regional de Agricultura da Beira
Litoral, foi presente a proposta acordada na última reunião da Comissão Técnica de
Acompanhamento, realizada em 05 de Setembro de 2000, referente à apreciação e
emissão de parecer às propostas de alteração aos limites da RAN, solicitados por esta
Câmara Municipal no âmbito da revisão do PDM. ---------------------------------------------------------- Face aos elementos presentes e depois de analisar, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade dar parecer favorável à proposta de Redefinição dos Limites da RAN,
tal como apresentado no documento anexo à Acta da citada reunião da CTA. ----------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------5.3 – Informações do Senhor Presidente
-------- O Senhor Presidente informou o restante Executivo que vão ter início os trabalhos
de terraplanagem para a obra da Residência para Estudantes de Pampilhosa da Serra. ----
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ENCERRAMENTO

Não havendo outros assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, eram dezasseis horas e vinte minutos, 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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