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MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA
CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA

ACTA Nº 11
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 17/05/2000
(Contém 4 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 17/05/2000

ACTA Nº 11
-------- Aos dezassete dias do mês de Maio do ano 2000, 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 Tscharf. ----------- 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, por motivos de saúde, da
Senhora Vereadora Maria Helena Fernandes Barateiro. ---------------------------------------------------- A Acta da última reunião foi aprovada por unanimidade. --------------------------------1 – CONTABILIDADE
1.1 – 1ª Revisão ao Plano e Orçamento
-------- Foi presente a 1ª Revisão ao Plano e Orçamento na importância de 62.650.000$00 e
162.094.000$00, respectivamente. ----------------------------------------------------------------------------- Após análise aos documentos, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade
aprovar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------1.2 - Transferência de verbas
-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir a verba de 985.818$00
(novecentos e oitenta e cinco mil oitocentos e dezoito escudos), para o Programa “Ser
Criança” – Projecto “Pampilho”, relativa à comparticipação do Município em dívida no
ano de 1999.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------
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-------- Foi presente uma informação referindo o ponto da situação sobre o Programa de
Luta Contra a Pobreza, em que a Câmara Municipal é parceira com a Santa Casa da
Misericórdia de Pampilhosa da Serra.---------------------------------------------------------------------------- Da análise efectuada, a parte que corresponde à Autarquia é de 7.438.795$00 (sete
milhões quatrocentos e trinta e oito mil setecentos e noventa e cinco escudos).----------------------- Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir a
importância de 6.000.000$00 (seis milhões de escudos).----------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir a importância de
600.000$00 (seiscentos mil escudos) para a Casa do Concelho de Pampilhosa da Serra,
destinada a apoiar a III Semana do Concelho de Pampilhosa da Serra, que se realizará em
Lisboa, na Feira Popular, de 29 de Maio a 4 de Junho do corrente ano, à semelhança de
anos anteriores, em que esta Autarquia esteve presente com uma amostra de produtos do
concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.------------------- Foi presente uma carta da Associação “ Rancho Folclórico de Dornelas do
Zêzere”, a informar sobre a sua recente constituição e a solicitar apoio para fazer face a
despesas provenientes da compra de trajes regionais e instrumentos musicais. --------------------- Depois de analisar, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir
para aquela Associação a importância de 500.000$00 (quinhentos mil escudos).--------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.-----------2. SERVIÇO DE PESSOAL
2.1 – Plano de Ordenamento das Albufeiras do Cabril, Bouçã e Santa Luzia
Discussão Pública
-------- Para efeitos do preceituado do nº 3 do artigo 48º do Dec-Lei nº 380/99 de 22 de
Setembro, esteve em discussão pública o Plano de Ordenamento das Albufeiras do
Cabril, Bouçã e Santa Luzia.---------------------------------------------------------------------------------------- Decorrido que foi o prazo de discussão pública, não houve qualquer reclamação. --------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------3 - ÁGUAS E SANEAMENTO
3.1 – Isenção de Taxas
-------- Foi presente uma carta do Pároco de Pampilhosa da Serra, a solicitar a isenção de
pagamento de taxas de ligação das Capelas de Lomba do Barco e do Signo Samo, cujas
baixadas de água já foram efectuadas.--------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir.---------------------------------3
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-------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.------------------- Foi presente um ofício da Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra, a
solicitar isenção de taxa de ligação do saneamento no Centro de Dia de Fajão, cuja
baixada já foi efectuada.--------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir.----------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.-----------4 - OBRAS PÚBLICAS
4.1 – Empreitada de Escavação e Terraplanagem da Quinta de S.Martinho –
Pampilhosa da Serra
-------- Com base no Relatório Final da Comissão de Análise, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade e nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 59/99 de 2 de
Março, adjudicar à firma Construções C.C.Gomes – Empreiteiros, Ldª, a empreitada de
Escavação e Terraplanagem da Quinta de S. Martinho – Pampilhosa da Serra, pelo valor
de 17.837.500$00 (dezassete milhões oitocentos e trinta e sete mil e quinhentos escudos) +
IVA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais foi deliberado aprovar a minuta do respectivo contrato e dar poderes ao Sr.
presidente para o outorgar. ---------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.------------

ENCERRAMENTO
-------- Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Senhor Presidente declarou
encerrada a reunião, eram dezasseis horas e trinta minutos, pelo que de tudo e para
constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Senhor 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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_______________________________________
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