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CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA

ACTA Nº 12
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04/06/2003
(Contém folhas)
Estiveram presentes os seguintes membros:

Presidente:
Vice-Presidente
Vereador:
Vereador:
Vereador:

Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida
José Alberto Pacheco Brito Dias

(PSD)
(PSD)

João dos Santos Alves
António Sérgio Brito Martins

(PSD)
(PSD)

Faltaram os seguintes membros:

Presidente:
Vice-Presidente:
Vereador:
Anselmo Casimiro Ramos Gonçalves
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REUNIÃO DE 04/06/2003
ACTA N.º 12
------- Aos quatro dias do mês de Junho do ano dois mil e três, 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 Exm.º
Senhor Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida, na qualidade de Presidente,
Senhor José Alberto Pacheco Brito Dias, Vice-Presidente e os Senhores Vereadores, João
dos Santos Alves e António Sérgio Brito Martins. ----------------------------------------------------------- A reunião foi secretariada por Maria Olímpia da Costa Antunes Lucas Ruas
Mendes, Assistente Administrativo Principal, de apoio aos órgãos Municipais. -------------------- 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 deliberou por unanimidade considerar justificada a falta
de comparência à reunião do Sr. Vereador Anselmo Casimiro Ramos Gonçalves, por
motivos de ordem pessoal. ---------------------------------------------------------------------------------------- A acta da última reunião foi aprovada por unanimidade.----------------------------------

1 - INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE E DOS SENHORES

VEREADORES
1.1 – INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE
1.1.1 - Alienação de parte do imóvel junto ao Pavilhão Gimnodesportivo
------- O Sr. Presidente informou o restante Executivo que a empresa Spager-Sociedade
de Construção e Obras Públicas, Ldª, com sede na Rua Columbano Bordalo Pinheiro, 72 –
1º Dtº, em Lisboa, elaborou uma proposta para ser presente ao Executivo Camarário,
para uma eventual aquisição e exploração de parte do imóvel denominado Casa da
Cultura, em Pampilhosa da Serra. ------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------1.1.3 – Grupo “Os Amigos de Soeirinho”
- Convite
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------- Foi presente uma carta da Direcção do Grupo “Os Amigos de Soeirinho”, a
convidar o Sr. Presidente e o restante Executivo para a inauguração da Variante
Soeirinho – Cabeço Vinagre, e Alargamento da Estrada Moradias – Soeirinho, a levar a
efeito no dia 21 de Junho do corrente mês. -------------------------------------------------------------------- Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------1.1.4 – Presidência do Conselho de Ministros
------- Foi presente um ofício da Presidência do Conselho de Ministros, a remeter o
Relatório da Actividade Legislativa – 365 dias em acção” e respectivo “Quadro
Sinóptico”, que registam o esforço legislativo desenvolvido pelo Governo no seu
primeiro ano de mandato. ----------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------1.1.5 – Associação Nacional de Municípios Portugueses
- Novas formas de organização intermunicipal.
Metropolitanas e as Comunidades Intermunicipais

As

Áreas

------- Foi presente um ofício-circular da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, cujo teor se reporta à recente publicação dos diplomas legais que instituem
novas formas de organização intermunicipal, as Áreas Metropolitanas e as Comunidades
Intermunicipais: A Lei nº 10/2003, de 13 de Maio e a Lei nº 11/2003 de 13 de Maio,
respectivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente às Comunidades Intermunicipais, o Sr. Presidente informou o
restante Executivo que a ideia da criação de uma Comunidade Intermunicipal tem
evoluído, fruto das várias reuniões havidas entre as Câmaras Municipais de Pampilhosa
da Serra, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, Sertã, Castanheira de Pera, Alvaiázere,
Oleiros, Proença-a-Nova, Penela e Góis. ----------------------------------------------------------------------- Neste fase, a perspectiva da criação de uma Comunidade Intermunicipal está a
ganhar corpo, com a participação das Câmaras de Pampilhosa da Serra, Sertã, Pedrógão
Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, estando a Câmara de Alvaiázere
ainda dependente da entrada de Ansião. ---------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------1.1.6 – Associação de Solidariedade Convívio Social Cultural e Recreativo
de Pampilhosa da Serra – Convite.
------- Foi presente uma carta da Associação de Solidariedade Convívio Cultural e
Recreativo de Pampilhosa da Serra, a informar que pretende publicar um livro cujo título
provisório será “Pampilhosa da Serra – Que perspectivas de futuro? “, pelo que convida
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o Sr. Presidente da Câmara a participar com um texto que reflicta a sua opinião face aos
desafios que se nos deparam. ------------------------------------------------------------------------------------- Após análise ao teor da referida carta, o Sr. Presidente da Câmara propôs que se
comunique à Associação o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------- Que se encontra disponível para colaborar na feitura de um texto alusivo ao
título. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que seja comunicado previamente à Autarquia os temas que irão ser abordados,
bem como as entidades quer individuais quer colectivas que vão intervir na feitura dos
textos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se está assegurado o seu financiamento e qual a cobertura que pretendem dar ao
evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal aprovou por unanimidade os esclarecimentos solicitados. ----

2. – DIVISÃO ADMINSTRATIVA E FINANCEIRA
2.1 – SECÇÃO ADMINISTRATIVA
2.1.1 - Taça do Mundo de Pesca ao Achigã – Candidatura ao PIQTUR
- Pedido de Declaração
------- Foi presente um ofício da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, a solicitar uma
Declaração Oficial de Apoio, à constituição de uma Concessão Municipal de Pesca
Desportiva na Albufeira do rio Zêzere, a montante da Barragem do Cabril, para efeitos
de Candidatura ao PIQTUR da Taça do Mundo de Pesca ao Achigã. ---------------------------------- Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade apoiar
favoravelmente a constituição de uma Concessão Municipal para Pesca Desportiva na
Albufeira do rio Zêzere, a montante da Barragem do Cabril, porque considera que aquele
projecto tende a dinamizar um dos maiores recursos endógenos que esta Região possui e
que constitui um forte atractivo turístico e consequentemente um polo de
desenvolvimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------2.2

– SECÇÃO FINANCEIRA
2.2.1 – Reparação da Escavadora Giratória de Rastos

------- O Sr. Presidente informou o restante Executivo do seguinte: ----------------------------------- A Câmara Municipal possui uma máquina pesada – Escavadora Giratória de
Rastos, cuja aquisição foi efectuada á firma Auto-Sueco (Coimbra), Ldª. -----------------------
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------- De acordo com as condições contratuais, caberá à firma acima identificada proceder
ás reparações tidas por convenientes. -------------------------------------------------------------------------- Do facto, e porque se trata de uma máquina cuja exclusividade de venda e
assistência pertence à concessionária sediada em Coimbra, só esta firma está autorizada
a proceder à sua assistência técnica. ---------------------------------------------------------------------------- Assim, de posse e do conhecimento que a referida máquina necessita de uma
reparação do valor de 21.933,79 €, submete-se à aprovação da decisão por si tomada e a
competente ratificação de tal acto. ------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar, deliberou por unanimidade ratificar a
decisão do Sr. Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------2.2.2 – Gabinete Técnico de Arganil
- Transferência de verbas
------- Pelo Sr. Presidente foi apresentada a seguinte proposta: ----------------------------------------- Considerando que desde 1998 a Câmara, fruto de uma proposta apresentada pelo
GAT de Arganil, para que as Autarquias envolventes contribuíssem para despesas
administrativas provindas de apoios que aquela instituição vem fornecendo às
autarquias; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que fruto dessa parceria, o GAT de Arganil vem executando e
apoiando nalguns processos técnicos e administrativos; -------------------------------------------------- Considerando que a Câmara Municipal não tem conhecimento até à presente data,
do agendamento de trabalhos a realizar para este concelho referente ao ano em curso, ---------- Proponho: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Que a Câmara Municipal delibere transferir para o GAT – Gabinete Técnico de
Arganil, a importância de 750 €/mês, relativa ao primeiro semestre do ano 2003, até ser
conhecida a planificação dos trabalhos relacionados com este Município. --------------------------- Face ao exposto a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a
proposta do Sr. presidente e transferir a importância de 750 €/mês, referente ao primeiro
semestre de 2003. ---------------------------------------------------------------------------------------------2.2.3 – Real Confraria do Maranho – Pampilhosa da Serra
- Transferência de verbas
------- Foi presente uma carta da Real Confraria do Maranho de Pampilhosa da Serra, a
informar que foi constituída em Associação. ---------------------------------------------------------------- Como se trata de uma Associação de fins não lucrativos e com pouco recursos
económicos, vem solicitar que lhe seja concedido um apoio financeiro no valor de 421 €,
relativo às suas despesas de constituição. ---------------------------------------------------------------
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------- Analisado o ofício, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade apoiar a
referida Associação, concedendo um subsídio de igual valor. -------------------------------------

3 – DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS E URBANISMO
3.1 – OBRAS PÚBLICAS
3.1.1 – Activação da Pista (Aeródromo) de Pampilhosa da Serra
------- O Sr. Presidente informou o Executivo do seguinte. ----------------------------------------------- Fomos confrontados através de fonte oficiosa (Sr. Coordenador Distrital de
Socorro de Coimbra), da eventualidade de poderem ser deslocados para a Pampilhosa da
Serra, não um helicóptero, mas dois aviões ligeiros.-------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tem vindo a pressionar as instâncias superiores no sentido
de ser deslocado um helicóptero para a pista de Pampilhosa da Serra, com os
fundamentos por demais conhecidos numa região densamente florestada e pouco
protegida, sem no entanto ter havido qualquer resposta aos seus intentos. -------------------------- A Câmara Municipal, apesar de discordar daquela perspectiva e tendo dúvidas da
eficácia na utilização destes meios devido à orografia do concelho, não quis deixar de
envidar todos os esforços para que tal seja possível. ------------------------------------------------------- Recebemos com data de 23/05/2003 um ofício do Centro Distrital de Operações
de Socorro de Coimbra, a enumerar as diversas estruturas e infraestruturas necessárias
para activação da referida Pista. --------------------------------------------------------------------------------- Para além disto, a Câmara solicitou ao INAC – Instituto Nacional da Aviação
Civil, um parecer que foi antecedido de uma visita ao local, sobre a autorização de
funcionamento da Pista para aquele efeito. ------------------------------------------------------------------- Sabendo que estamos no dia 04 de Junho sem qualquer resposta oficial por parte
daquele Instituto, enviamos um ofício ao Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Administração Interna, com conhecimento ao Sr. Coordenador Nacional de Bombeiros e
Protecção Civil, solicitando esclarecimentos urgentes sobre as hipóteses ou não da opção
de tais meios, dado considerarmos muito difícil, em trinta dias, fazerem-se as construções
enumeradas no dito ofício com todas as infraestruturas. Contudo, a Câmara Municipal
está aberta para não inviabilizar esta opção. ------------------------------------------------------------------ Estranhamos e lamentamos que tendo sido já aberta por sessão solene, na cidade
de Viseu, presidida pelo Sr. Ministro da Administração Interna, a época de incêndios,
que esta decisão de solicitude não tenha sido feita em tempo útil, não podendo ser
imputado à Câmara Municipal da Pampilhos da Serra o ónus de não corresponder à
decisão eventualmente tomada pelas próprias entidades. ------------------------------------------

6

S.

R.

MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA
CÂMARA MUNICIPAL

------- Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade concordar com a
posição do Sr. Presidente e comunicar ao Centro Distrital de Operações de Socorro de
Coimbra o teor desta exposição. --------------------------------------------------------------------------3.2 – ÁGUAS E SANEAMENTO
3.1.1 – União Progressiva de Aldeia Fundeira
- Projectos de Arruamentos e de Saneamento para Aldeia Fundeira
------- Foi presente uma carta da União Progressiva de Aldeia Fundeira, a solicitar a esta
Autarquia que seja equacionada a possibilidade de por em prática projectos de
arruamentos e de saneamento, que em tempos foram objecto de apreciação e análise pelo
Executivo de então, em reunião ordinária do dia 06 de Fevereiro do ano de 1983. ---------------- Dadas as dificuldades orçamentais existentes na altura e conhecedores que a
actual situação económica da Autarquia se debate com idênticas dificuldades, propõe
aquela Colectividade a colaboração mútua, no sentido de poderem dar corpo aos
projectos já existentes e assim minorarem as carências a nível de infraestruturas que
ainda afectam os habitantes da dita localidade de Aldeia Fundeira. ----------------------------------- Em face do exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, remeter aos
Serviços Técnicos de Obras o ofício para apreciação do seu conteúdo, nomeadamente
verificação do projecto e sua subdivisão, tendo em consideração o aprovado em reunião
de Câmara de 06 de Fevereiro de 1983, no sentido de tentar resolver ou adaptar os
projectos, se possível, às habitações que não têm hipótese de drenagem, a fim de que a
Câmara identifique e avalie e posteriormente apresente uma proposta à Colectividade. ---
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ENCERRAMENTO
Não havendo outros assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, eram doze horas, pelo que de tudo e para constar se lavrou a presente acta, que
vai ser assinada pelo Sr. Presidente, Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida, e
por mim, Maria Olímpia da Costa Antunes Lucas Ruas Mendes, Assistente
Administrativa Principal, que a elaborei.

________________________________________
________________________________________
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