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CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA
ACTA Nº 22
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04/11/1998
(Contém 5 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 04/11/1998
ACTA Nº 22
-------- Aos quatro dias do mês de Novembro do ano de 1998, 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 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 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 – Transferências de Verbas
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir a importância de
200.000$00 para a Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere, destinada
a custear as obras de ampliação onde irá funcionar um centro lúdico e biblioteca. ------------------ Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------1.2 – Transferência de Verbas
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir a importância de
700.000$00 para a Cáritas Diocesana de Coimbra, destinada a custear a construção do
Centro Social do Trinhão. ------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------1.3 – Transferência de Verbas

2

S.

R.

MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA
CÂMARA MUNICIPAL

-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir a importância de
500.000$00 para a Fábrica da Igreja Paroquial de Janeiro de Baixo, destinada à obra dos
arranjos do recinto de festas do lugar de Souto do Brejo. -------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------1.4 – Transferência de Verbas
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir a importância de
200.000$00 para a Junta de Freguesia de Janeiro de Baixo, destinada a comparticipar as
obras de alargamento da Estrada na povoação de Janeiro de Baixo. ------------------------------------ Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------1.5 – Associação Nacional de Municípios Portugueses
-------- Foi presente um ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses,
datado de 2 de Novembro do corrente ano, a informar que a quota para o próximo ano
foi fixada em 500.000$00 / anual. --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar. -------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------2

– CORRESPONDÊNCIA

-------- Foi presente um ofício do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, datado de
29 de Outubro do corrente ano, a informar que não é possível satisfazer o pedido de
fiscalização solicitado através do ofício nº 3642 de 16 de Outubro do corrente ano e
referente à construção da Piscina Municipal. ------------------------------------------------------------------ Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------3 - OBRAS PÚBLICAS
3.1 – Honorários do Projecto de Obras da Piscina Municipal
-------- Foi presente uma carta da firma João Príncipe – Gestão, Estudos e Projectos, Ldª,
datada de 16 de Março do corrente ano a apresentar os honorários dos projectos de
alteração da obra “ Complexo da Piscina Municipal e Arranjos Exteriores” no valor total
de 11.250.394$00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Após análise do processo, foi solicitado parecer ao Sr. Consultor Jurídico desta
Câmara, Dr. Pedro Pereira Alves. -------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, em face do parecer emitido, deliberou por unanimidade
envià-lo à firma João Príncipe – Gestão, Estudos e Projectos, Ldª, para que no prazo de
30 dias úteis se pronuncie sobre o que tiver por conveniente. -------------------------------------3
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4 - CONTABILIDADE
4.1 – Alteração Orçamental
-------- Foi presente a 5ª Alteração Orçamental no valor de 30.550.000$00. ----------------------------- Depois de analisada a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar. ------------ Mais deliberou aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------5 – OBRAS PARTICULARES
-------- Presente um requerimento de Ramiro de Almeida Fernandes, residente em
Carvalho, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a requerer licença de
reconstrução de um edifício sito em Pampilhosa da Serra. ------------------------------------------------ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir o projecto de
arquitectura, face ao parecer emitido pelos Serviços Técnicos de Obras. ------------------------------- Mais foi deliberado aprovar esta deliberação em minuta, para produzir efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presente um requerimento da Cáritas Diocesana de Coimbra, a requerer a
construção do Centro de Dia em Esteiro, freguesia de Janeiro de Baixo, deste concelho. ---------- Face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade deferir o projecto de arquitectura. -------------------------------------------------------- Mais foi deliberado aprovar esta deliberação em minuta, para produzir efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presente um requerimento da Caixa Geral de Depósitos, com sede na Av. João
XXI, em Lisboa, a requerer alteração da instalação do edifício onde funciona na
localidade de Pampilhosa da Serra, na Rua Rangel de Lima. ---------------------------------------------- A Câmara Municipal, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, deliberou
por unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------- Mais foi deliberado aprovar esta deliberação e minuta para produzir efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presente um requerimento de Maria do Carmo Santos Martins Almeida,
residente na Rua do Barreiro em Pampilhosa da Serra, a requerer obras de beneficiação
na sua casa de habitação sita no referido lugar. --------------------------------------------------------------- Face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade deferir. ------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Mais foi deliberado aprovar esta deliberação em minuta para produzir efeitos
imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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