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CÂMARA MUNICIPAL
DE
PAMPILHOSA DA SERRA

ACTA Nº 17
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20/08/2003
(Contém folhas)
Estiveram presentes os seguintes membros:

Presidente:
Vice-Presidente José Alberto Pacheco Brito Dias
Vereador:
Vereador:
Anselmo Casimiro Ramos Gonçalves
Vereador:
António Sérgio Brito Martins

(PSD)
(PS)
(PSD)

Faltaram os seguintes membros:

Presidente:
Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida
Vice-Presidente:
Vereador:
João dos Santos Alves
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REUNIÃO DE 20/08/2003
ACTA N.º 17
------- Aos vinte dias do mês de Agosto 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 José Alberto Pacheco Brito Dias, na qualidade de Vice-Presidente, em substituição
do Sr. Presidente, e dos Senhores Vereadores, Anselmo Casimiro Ramos Gonçalves 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 justificadas as
faltas de comparência à reunião, do Senhor Presidente, por se encontrar em Lisboa numa
audiência com o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais e do Sr. Vereador João
dos Santos Alves, por motivos de ordem profissional. ----------------------------------------------------- A acta da última reunião foi aprovada por maioria, com a abstenção do Sr.
Vereador Anselmo, por não ter estado presente na reunião anterior.----------------------------1 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
------- Pediu a palavra o Sr. Vereador Anselmo Casimiro Ramos Gonçalves, que
subscreve a atribuição de um Voto de Louvor e Agradecimento aprovado em reunião do
Executivo de 06 de Agosto do corrente ano, pelos acontecimentos ocorridos com o flagelo
dos fogos florestais no concelho de Pampilhosa da Serra e nos concelhos vizinhos de
Oleiros e Fundão, bem como associar-se na atribuição de um subsídio concedido à
Associação dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa da Serra, pelo elevado esforço
financeiro relacionado com a referida tragédia. ------------------------------------------------------2 - ORDEM DO DIA
2.1 – VOTO DE REPÚDIO E PESAR
------- Pelo Sr. Verador Anselmo foi apresentado o seguinte Voto de Repúdio e Pesar: --“ Proponho um voto de repúdio pelo acto inqualificável que foi perpetrado contra a sede nas
Nações Unidas em Bagdad, assim como manifestar a nossa mais profunda consternação e pesar
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para com todos os que faleceram neste atentado ao serviço da Comunidade Internacional, fazendo
votos de rápida recuperação de todos os que ficaram feridos. ---------------------------------------------------- Devemos também manifestar junto da Embaixada Brasileira, o nosso mais profundo pesar
pela morte do Alto Comissário para os Direitos Humanos, Doutor Sérgio Vieira de Mello, dando
conta do apreço que todos nós temos pela sua elevada estatura moral, intelectual, cultural, que será
sem dúvida um grande exemplo para quem luta denodadamente pela PAZ E PELO RESPEITO
INTEGRAL DOS DIREITOS HUMANOS”. -------------------------------------------------------------------- Após análise, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade subscrevê-lo e
enviar o mesmo ao representante da O.N.U em Portugal e à Embaixada da República
Federativa do Brasil em Lisboa. ----------------------------------------------------------------------------

2.2 – INFORMAÇÕES DO SENHOR VICE-PRESIDENTE
2.2.1 – FOGOS FLORESTAIS
------- Foi presente um ofício do Sr. Governador Civil do Distrito do Porto, datado de 07
de Agosto do corrente ano, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------- “ A vaga de calor que assola o País e tem provocado graves prejuízos na nossa floresta e a
perda de vidas humanas e bens, tudo isto fruto da conjugação de vários factores negativos, de
ordem diversa de origem natural ou por nefasta interferência humana, cobriram de negro a
paisagem e a alma portuguesa. --------------------------------------------------------------------------------------- Quero, por isso, em meu nome pessoal e em nome do Distrito do Porto expressar a V.Exª a
mais profunda solidariedade para com as populações atingidas. ------------------------------------------------ É hora de cerrarmos fileiras e resistir à adversidade certos de que saberemos tirar as lições
que se impõe e sermos capazes de reconstruir um futuro de prosperidade.” ----------------------------------- Foi presente um ofício do Sr. Presidente do Município da Lourinhã, datado de 11
de Agosto do corrente ano, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------- “ É com profunda tristeza que nos últimos dias se vem assistindo aos sucessivos fogos
florestais, que têm afectado diversos Municípios do País. -------------------------------------------------------- Pelos momentos de sofrimento, desespero e angústia que se vive nesse Município, a
Câmara Municipal da Lourinhã vem apresentar a sua solidariedade, e manifestar disponibilidade
para apoiar no que V.Exª considerar necessário à rápida normalização desta situação. --------------------- A todos a nossa sincera amizade! “-------------------------------------------------------------------------- Foi presente um ofício circular da Associação de Municípios da Região
Autónoma dos Açores, datado de 12 de Agosto do corrente ano, a enviar voto de
solidariedade para com as populações atingidas pela recente onda de incêndios, do
seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

3

S.

R.

MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA
CÂMARA MUNICIPAL

------- “ A AMRAA, atenta aos recentes acontecimentos que afectaram diversos Municípios
portugueses, com vastas área consumidas por diversos incêndios, não quer deixar de expressar a
sua solidariedade para com todas as vítimas dos mesmos e, em especial, para com os órgãos
municipais que também nesta situação foram a voz viva dos respectivos concelhos e elementos
fulcrais na resolução das dificuldades. ------------------------------------------------------------------------------ Os Municípios açoreanos, tantas vezes eles próprios expostos a catástrofes similares, sabem
bem o quanto é necessária a solidariedade nacional para dar resposta a situações limite como
aquelas que estes Concelhos estão vivendo e tudo farão para que essa solidariedade se concretize
numa rápida recuperação das zonas afectadas e num rápido auxílio às populações atingidas”. ------------ Foi presente um ofício do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Boticas, datado
de 11 de Agosto do corrente ano, com o seguinte teor: ---------------------------------------------------- “Nesta hora difícil, vivida por várias populações deste País, onde o fogo tem provocado
graves prejuízos na nossa floresta e a perda de pessoas e bens, quero em meu nome pessoal e em
nome das pessoas do Município a que presido, expressar a V.Exª, a mais profunda solidariedade
para com as populações atingidas da área da sua superior jurisdição. ------------------------------------------ É hora de união e de sabermos tirar as lições que se impõem, para podermos efectivamente,
tomar as medidas necessárias para a reconstrução deste País que é o nosso e evitarmos, no futuro,
situações como esta”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um Fax da Associação Portuguesa dos Comerciantes de Venda ao
Domicílio, datado de 07 de Agosto do corrente ano, do seguinte teor: -------------------------------- “A Associação Portuguesa dos Comerciantes de Venda ao Domicílio, vem por este meio
manifestar a V.Exª a nossa maior solidariedade perante a calamidade que o vosso e “nosso”
concelho está a ser vítima nestes últimos dias. Esperamos e pedimos a Deus, que esse inferno
termine o mais rapidamente possível”. ----------------------------------------------------------------------3 - INFORMAÇÕES DOS SRS. VEREADORES
------- O Sr. Vereador Anselmo Casimiro Ramos Gonçalves, informou que teve
conhecimento que uma placa informativa que a Câmara colocou junto da Fonte Velha de
Souto do Brejo, desapareceu. ------------------------------------------------------------------------------------- Teve igualmente conhecimento que estiveram no local os técnicos da DRAOT –
Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território, constatando que a água
está novamente imprópria para consumo. -------------------------------------------------------------------- Informou ainda que conhecia a pessoa que retirou a placa. Contudo, solicitou ao
Executivo que colocasse nova placa e se esta voltasse a ser retirada, denunciaria a pessoa
que a retirou da primeira vez. ------------------------------------------------------------------------------
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------- O Sr. Vereador Anselmo Ramos Gonçalves informou o Executivo que foi
confrontado com a situação de ter conhecimento que a zona de caça referente às
freguesias de Machio, Portela do Fojo e Pampilhosa da Serra teria sido fechada, pelo que
solicitou informação se a Câmara teria sido ouvida bem como o Conselho Cinegético, de
tal decisão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais declarou que gostaria que fosse adicionado às freguesias atrás referidas as
restantes pertencentes ao concelho de Pampilhosa da Serra, pelo período de um ano, para
reposição das espécies. --------------------------------------------------------------------------------------------- Em resposta, o Sr. Vereador António Sérgio esclareceu que nem a Câmara nem o
Conselho Ginegético têm de ser consultados para aquele efeito, mas sim a Direcção
Regional da Agricultura do Centro. Por precaução foi encerrada a freguesia de
Pampilhosa da Serra, porque é uma zona tampão, por ser a freguesia contígua às zonas
flageladas pelo fogo. ------------------------------------------------------------------------------------------

4 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO
4.1 – ÁGUAS E SANEAMENTO
------- Foi presente um requerimento de Eugénio Gomes Vicente, residente em Malhadado-Rei, freguesia de Unhais-o-Velho, concelho de Pampilhosa da Serra, na qualidade de
proprietário, a solicitar a isenção da ligação do saneamento da sua casa de habitação à
rede pública, na referida localidade, por ter cedido graciosamente a passagem do tubo da
rede de águas e saneamento para a povoação de Malhada do Rei. ------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar e tendo em consideração que o
requerente autorizou que a rede de saneamento ocupasse o seu terreno, deliberou por
unanimidade autorizar a ligação e isentar o munícipe do pagamento da taxa do ramal de
ligação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ENCERRAMENTO
Não havendo outros assuntos a tratar, o Senhor Vice-Presidente declarou
encerrada a reunião, eram dez horas e quinze minutos, 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 subscrevi.

________________________________________
________________________________________
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