ORDEM DE TRABALHOS PARA REUNIÃO APRAZADA PARA O
DIA 30-04-2007, ÁS 14,30 HORAS E A REALIZAR NA JUNTA DE
FREGUESIA DE TREIXEDO

I
ORDEM DO DIA

1 - INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA;
2 - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO DESPORTIVA “ O
PINGUINZINHO” – II ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS
FUTEBOL 7 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO = APRECIAÇÃO
E EVENTUAL APROVAÇÃO;
3 - COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO E S. PEDRO, DA
FREGUESIA DE SÃO JOÃO DE AREIAS – ORGANIZAÇÃO DE
MARCHAS POPULARES - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO =
APRECIAÇÃO E EVENTUAL APROVAÇÃO;
4 - MURPI- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE REFORMADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS – PEDIDO DE APOIO AO XII
PIQUENICÃO NACIONAL = APRECIAÇÃO E EVENTUAL
APROVAÇÃO;
5 - BAIRRO
FUNDAÇÃO
SALAZAR
–
VENDA
DAS
HABITAÇÕES – EXPOSIÇÃO DO ARRENDATÁRIO ÓSCAR
MARCELINO FILIPE CURVEIRA;
6 - RESIVIDA, RESIDÊNCIAS GERONTOLÓGICAS, LDA –
PEDIDO DE COLOCAÇÃO DE VEDAÇÃO NO LAGO DE ÁGUAS
PLUVIAIS EXISTENTE NO LUGAR DE PEDRAS NEGRAS,
NESTA CIDADE = APRECIAÇÃO E EVENTUAL APROVAÇÃO;

7 - COMUNICAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE CARTÃO DE
FEIRANTE POR PARTE DO TITULAR SR. ANTÓNIO MENDES
CAMPOS = APRECIAÇÃO E EVENTUAL ACEITAÇÃO;
8 - AUTO DE EMBARGO DE OBRAS Nº 3/06, RELATIVO Á
CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PERTENÇA DE ÓSCAR
MANUEL COSTA ALMEIDA – INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS DE OBRAS SOBRE A SITUAÇÃO PARA
DECISÃO;
9 - LICENCIAMENTO
RATIFICAÇÃO;

DE

OBRAS

PARTICULARES

=

10 - FINANÇAS MUNICIPAIS;
11 - PAGAMENTOS = RATIFICAÇÃO;
12 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO CONTRATO – PROGRAMA
A ESTABELECER ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A
COMBANIMA
II
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
SANTA COMBA DÃO, 24 DE ABRIL DE 2007.
O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA,

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA COMBA
DÃO, REALIZADA NO DIA TRINTA DE
ABRIL DE DOIS MIL E SETE:____________
Aos trinta dias do mês de Abril de dois mil e sete, reuniu a Câmara
Municipal de Santa Comba Dão e, de acordo com o deliberado na
sua primeira reunião, realizada no dia oito de Novembro de dois mil
e cinco, na sede da Junta de Freguesia de Treixedo, tendo
comparecido: Engº João António de Sousa Pais Lourenço, na
qualidade de Presidente da Câmara Municipal, Dr. Leonel José
Antunes Gouveia, Dr. António José Brito Correia, Dr. Joaquim
Pereira Rodrigues, Dr. Fernando Augusto Neves Gomes da Cruz,
Afonso Gomes Ferreira Viegas e Soraia Marli Varela Nunes,
Vereadores. Eram catorze horas e trinta minutos, pelo Sr. Presidente
foi declarada aberta a reunião. Em cumprimento do prescrito no nº 2
do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, pôs a votação a
acta da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Antes
de passar ao primeiro ponto da ordem do dia o Sr. Presidente,
solicitou, ao restante elenco, com a devida fundamentação que, nos
termos do artigo 83º da já citada Lei nº 169/99, fossem aditados, à
presente ordem de trabalhos mais dois assuntos subordinados aos
seguintes títulos: “ Grupo de Jovens de Treixedo – Pedido de
Cedência de Uma Sala do Edifício onde Funcionou o Jardim – de –
Infância” e “ Associação de Caçadores de Treixedo – Pedido de
Cedência de Instalações onde Funcionou o Jardim – de – Infância”,
assuntos estes que mereceram a sua inclusão, por unanimidade.
Passando ao primeiro ponto da ordem do dia, o Sr. Presidente
comunicou que:__________________________________________
1. Se realizou em Vouzela a 2ª reunião da Direcção da Associação de
Municípios da Região Dão Lafões. Nesta reunião foram propostos os
valores das cotas de adesão e mensais as quais serão aprovadas na
Assembleia Intermunicipal a realizar em data a definir. Deu-se início
ao processo de escolha da empresa que elaborará o Plano Estratégico
para a Região o qual terá como base os diversos Planos apresentados
pelos municípios;_________________________________________

2. Se realizou uma reunião na Sede das Estradas de Portugal, em
Almada, tendo como objectivo a apresentação do novo traçado da
A24 (IP3) e do IC12. Tomaram conhecimento que estes dois eixos
rodoviários de grande importância para o Concelho, são
considerados prioritários para o Governo. O IC12 desenvolve-se
desde o actual traçado na zona da Guarita passando entre Treixedo e
Granjal até Casal Maria entrando depois no concelho de Mortágua.
Aí entroncará na A24 seguindo um troço comum até à zona do Luso,
onde o IC12 divergirá para Norte e a A24 para Coimbra num traçado
paralelo à A1; ___________________________________________
3. Se realizou uma reunião conjunta das Câmaras de Santa Comba Dão,
Tondela e Carregal do Sal com o Senhor Secretário de Estado das
Obras Publicas em Lisboa na Secretaria de Estado das Obras
Publicas, com o objectivo de se fazer o ponto da situação da Estrada
Tondela – Carregal do Sal, que, como se sabe, passa em Nagosela.
Foram informados que esta obra, apesar de estar em fase de
adjudicação, não é prioritária e, por isso, não avançará nos próximos
anos. Foram também informados que as obras nas pontes sobre o Rio
Criz avançarão ainda este ano e sobre os rios Dão e Mondego,
durante o próximo ano;____________________________________
4. No âmbito do Plano de Mobilidade Sustentável a que Santa Comba
Dão aderiu, tendo sido um dos 40 concelhos no País a ser escolhido,
realizou-se nos Paços do Concelho uma reunião com a equipa da
Universidade de Coimbra que elaborará o Plano. Dentro de seis
meses será possível dispor deste instrumento de planeamento que
muito auxiliará os técnicos e os políticos na tomada de decisões no
que respeita a esta temática;_________________________________
5. Decorrem em bom ritmo as obras de execução do furo de captação
de águas termais do Granjal. Em simultâneo está a ser elaborado o
Plano de Pormenor instrumento obrigatório para levar a cabo
qualquer investimento;_____________________________________
6. Foram apreciadas e aprovadas 12 candidaturas das Juntas de
Freguesia aos contratos programa com a Câmara Municipal. Este
tipo de relacionamento permitirá às Juntas de Freguesia levar a efeito
algumas intervenções nos seus territórios com o apoio técnico e
financeiro da Câmara. Brevemente, e logo após a aprovação em

minuta pela Câmara, serão assinados os contratos e poder-se-á dar
inicio às obras;___________________________________________
7. Foi apresentado em Viseu, no passado sábado o dispositivo distrital
de prevenção e combate a incêndios que este ano contará com mais
meios, salientando-se mais um helicóptero para o heliporto de Santa
Comba Dão. O quartel dos Bombeiros continuará a funcionar como
posto de comando operacional dos meios aéreos e terá um papel de
relevo na coordenação dos restantes meios envolvidos. Na sua
intervenção, o Senhor Ministro da Administração Interna, Dr.
António Costa, deu ênfase ao papel que cabe a cada um dos
Munícipes na prevenção e na limpeza das matas, assegurando uma
maior fiscalização por parte da GNR naquilo que se refere ao
cumprimento da legislação, nomeadamente na manutenção das
faixas de segurança;_______________________________________
8. No dia 23 de Abril a Ecobeirão, empresa participada pela Câmara
Municipal de Santa Comba Dão que se dedica à recolha e tratamento
dos resíduos recicláveis, recebeu em Genebra, na Suiça, o prémio de
platina da Associação Internacional para a Qualidade e
Desenvolvimento, organização não governamental que se dedica a
promover o desenvolvimento e a qualidade em todo o mundo.______
Terminadas as informações o Sr. Presidente dirigiu-se aos Srs. Vereadores,
e perguntou se tinham algo a acrescentar, ao que o Sr. Vereador Leonel
Gouveia, tomou a palavra para dizer que estava de acordo que a prioridade
seja a ligação do IC12 à A24, apesar de ainda não terem tido acesso ao
traçado, pelo que ficam a aguardar.________________________________
Cessadas as intervenções, passou-se de imediato aos outros pontos da
ordem de trabalhos, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:_______

“ ASSSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO DESPORTIVA “ O
PINGUIZINHO” – II ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS
FUTEBOL 7 = PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO”______________
Pelo Sr. Presidente foi apresentada a carta da Associação em epígrafe,
através da qual informam que, no passado dia 25 do corrente, organizaram
no Estádio Municipal o II Encontro Nacional de Escolas de Futebol, com a
presença das equipas de futebol do Sporting Clube de Portugal, Futebol
Clube do Porto, Boavista Futebol Clube, Sport Lisboa e Benfica, Sporting
Clube de Braga e a equipa da “ casa” – O Pinguizinho, pelo que solicitam
uma comparticipação conforme orçamento anexo para fazer face às
deslocações das equipas convidadas. Dando a palavra ao Sr. VicePresidente, para que se pronunciasse sobre o aludido encontro, este
informou que foi um espectáculo desportivo muito agradável dando um
colorido lindo ao relvado, trazendo sobretudo movimento a Santa Comba
Dão. Finda esta intervenção e posta a petição a votação, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme o solicitado, a
comparticipação de € 525,00. Por último e para que esta deliberação se
torne, desde já, eficaz, foi aprovada em minuta, nos termos e como
preceitua o nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro._______

“ COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO E S.PEDRO, DA
FREGUESIA DE SÃO JOÃO DE AREIAS – ORGANIZAÇÃO DE
MARCHAS POPULARES – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO”___
Foi presente uma carta da comissão de festas em título, dando conta, à
Câmara Municipal, que estão a dinamizar um conjunto de iniciativas que
permitam organizar um convívio genuíno das populações da freguesia.,
sendo uma das iniciativas as tradicionais marchas populares, que
fortalecerão o momento alto das festas que decorrerão nos dias 22, 23 e 24
de Junho próximo. Sendo os custos do evento bastante elevados, mesmo
tendo em conta o empenho e trabalho dos voluntários, solicitam um apoio
financeiro para as quatro marchas que representarão a freguesia,
nomeadamente, Póvoa dos Mosqueiros, Cancela, Castelejo e São João de
Areias ). Depois de analisada a carta em questão, o Sr. Presidente
incentivou os Srs. Presidentes de Junta de Freguesia a colaborarem com
este tipo de iniciativa e à semelhança do ano anterior, propôs a atribuição
de um subsídio no montante de € 500,00, não só aos agora referidos, mas a
todos os grupos que pretendam realizar as marchas populares, desde que
para tanto o solicitem. Após esta proposta o Sr. Vereador Joaquim
Rodrigues pediu a palavra, para sugerir um valor de € 750,00, uma vez que
e porque se encontra envolvido num dos grupos, julga insuficiente o valor
proposto face aos custos envolvidos. Finda a intervenção do Sr. Vereador e
novamente na posse da palavra o Sr. Presidente, referiu que a sua proposta
se consubstancia na realidade que conhece, mormente de Viseu, onde estes
festejos são uma tradição e o subsídio atribuído é precisamente o montante
que referiu, mas, no entanto aceitava a proposta formulada, com a
contrapartida do diferencial das propostas ser divido ao meio, ou seja, o
subsídio a atribuir para os efeitos consignados, ser de € 650,00, o que de
imediato foi aceite e votado por unanimidade pelo executivo. Por último e
para que esta deliberação se torne, desde já, eficaz, foi aprovada em
minuta, nos termos e como preceitua o nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99,
de 18 de Setembro.____________________________________________

“ MURPI- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE REFORMADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS – PEDIDO DE APOIO AO XII
PIQUENICÃO NACIONAL”___________________________________
Foi presente uma carta da Confederação epigrafada, dando conta que, no
próximo dia 3 de Junho, irá realizar, em Alpiarça, o seu piquenicão, que
mais uma vez demonstrará a capacidade criativa e participativa dos
reformados, pensionistas e idosos, com os seus ranchos, grupo de cantares,
instrumentais e poesia, tornando-se um dia de grandes momentos de
confraternização e alegria entre gerações. Contudo, o evento só se
concretiza com a solidariedade de todos os que desejam o bem estar sócio cultural dos idosos nas suas Autarquias, pelo que solicitam apoio financeiro
para o efeito. Apesar da iniciativa merecer todo o apoio, a Câmara
Municipal, embora lamentando, deliberou, por unanimidade, informar que
dado o momento de contenção que se atravessa, não é possível atribuir
qualquer tipo de subsídio, para este fim.____________________________

“ BAIRRO FUNDAÇÃO SALAZAR – VENDA DAS HABITAÇÕES –
EXPOSIÇÃO DE ARRENDATÁRIO”___________________________
Em consequência da deliberação camarária tomada sob o título “ Bairro da
Fundação Salazar, sito á Rua Luís Magalhães, nesta cidade = Avaliação das
Casas nºs 22, 24, 26, 28, 30 e 32”, em reunião de 12 de Março último, foi
presente uma carta do arrendatário Óscar Marcelino Filipe Curveira,
expondo o seguinte: - que em virtude da sua esposa se encontrar
gravemente doente, foi forçado a utilizar a verba que tinha reservado para a
eventual aquisição da casa que habita; - que como fonte de rendimento tem
apenas a pensão de reforma que aufere no montante de € 283,28/mensais,
pelo que não lhe é possível, neste momento, proceder à compra da
habitação; - que dado o antes enunciado, terá de continuar na condição de
arrendatário, sujeitando-se à actualização da respectiva renda, ou aguardar
que lhe seja apresentada uma modalidade que lhe permita a respectiva
aquisição face aos seus rendimentos. Na presença das alegações constantes
da carta em análise, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
informar o signatário de que e quando for efectuado o cálculo do valor da
renda a atribuir, este caso, em concreto será avaliado pelo gabinete de
acção social da Câmara.________________________________________

“ RESIVIDA, RESIDÊNCIAS GERONTOLÓGICAS, LDA - PEDIDO
DE COLOCAÇÃO DE VEDAÇÃO NO LAGO DE ÁGUAS
PLUVIAIS EXISTENTE NO LUGAR DE PEDRAS NEGRAS,
NESTA CIDADE”____________________________________________
Foi presente uma carta da Resivida, Residências Gerontológicas, Lda,
residência para idosos, no lugar de Pedras Negras, nesta cidade, alegando
as suas preocupações relativamente ao lago de águas pluviais existente ao
lado das residências, que consideram um perigo eminente, quer para as
pessoas que os visitam, quer para os idosos que ali residem, pelo que
solicitam a colocação de uma vedação apropriada e segura à volta do
aludido lago. Analisada a carta em questão e depois de várias intervenções,
em que o Sr. Vereador Joaquim Rodrigues, inclusivamente, opina que o
mesmo deveria ser alagado, o Sr. Vereador Leonel Gouveia, interferindo,
contesta alegando que para além de ser uma zona de longa tradição, que era
bom ser reactivada e isto em relação ao dia da “ Espiga”, que
inclusivamente coincide com o nosso feriado Municipal e também por ser
uma zona de valor arqueológico, já que é ali que se dá a transição entre o
granito e o xisto. Após ter abandonado a sala o Sr. Presidente, em
cumprimento do prescrito no nº 6 do artigo 90º da Lei nº 169/99, de 18 de
Setembro, foi posto o assunto a votação, tendo sido deliberado, por
unanimidade, mandar vedar a dita lagoa e quando houver oportunidade
alindar o espaço envolvente. _____________________________________

“ COMUNICAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE CARTÃO DE
FEIRANTE POR PARTE DO TITULAR”________________________
Face à comunicação escrita do Sr. António Mendes Campos, titular do
cartão de feirante nº 92, que transmite a desistência do lugar da feira que
lhe foi atribuído, por motivos de saúde e na presença da informação dos
serviços que lhe anexa, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
proceder à aceitação do aludido cartão e lugar. Por último e para que esta
deliberação se torne, desde já, eficaz, foi aprovada em minuta nos termos e
como preceitua o nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro.__

“ AUTO DE EMBARGO DE OBRAS Nº 3/06, RELATIVO Á
CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PERTENÇA DE ÓSCAR
MANUEL COSTA ALMEIDA _________________________________
Na presença da informação dos serviços administrativos de obras, anexa ao
processo em epígrafe e da qual se infere:- que o prazo de validade do auto
de embargo foi ultrapassado sem que o embargado procedesse a qualquer
diligência, junto dos serviços, com vista à legalização da obra; - que tendo
em conta a informação técnica de 2 do corrente, anexa ao processo, deverá
ser tomada decisão definitiva que defina a situação jurídica da obra. Depois
de analisado todo o processo e uma vez que a ordem de embargo já foi
prorrogada, nos termos previstos no nº 2 do artigo 104º do Decreto – Lei nº
555/99, de 16 de Dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, mandar demolir a construção em causa, notificando a decisão
ao embargado, para se poder pronunciar sobre a ordem de demolição no
prazo de 15 dias, conforme estatui o nº 3 do artigo 106º do citado diploma.
Mais deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, consignar, nesta,
que na falta de pronúncia, no prazo citado, irá proceder à demolição,
cobrando as despesas devidas. Por último e para que esta deliberação se
torne, desde já, eficaz, foi aprovada em minuta, nos termos e como
preceitua o nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro._______

REUNIÃO DE 30-04-2007
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES
----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os
despachos do senhor Presidente da Câmara Municipal, João António de
Sousa Pais Lourenço, cuja competência lhe foi delegada, em reunião de
Câmara de 4 de Novembro de 2005, através dos quais foram deferidos os
processos/requerimentos números:------------------------------------------------PROJECTOS NA TOTALIDADE: 18/07.------------------------------------PROJECTOS DE ARQUITECTURA: 24/07, 293/99, 23/07.--------------PRORROGAÇÕES: 74/04, 21/03.----------------------------------------------LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO:------------------------------------------------PROCESSOS DE LOTEAMENTO: 7/06.-------------------------------------INFOMAÇÕES PRÉVIAS:-------------------------------------------------------

REUNIÃO DE 30/04/2007

FINANÇAS MUNICIPAIS

----Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 27 de Abril de 2007,
através do qual se verifica a existência de um saldo em dinheiro na
importância de: 252.456,25 € (duzentos e cinquenta e dois mil,
quatrocentos e cinquenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos), assim
discriminado:-- --------------------------------------------------------------------------Depositado na CGD, BPI, CCAM, BES = 246.027,06 € (duzentos e
quarenta e seis mil, vinte e sete euros e seis cêntimos.-----------------------------Existente em caixa = 429,19 € (quatrocentos e vinte e nove euros e
dezanove cêntimos.----------------------------------------------------------------------Existente em Fundos de Maneio = 6.000 € (seis mil euros). ---------------

REUNIÃO DE 30/04/2007

PAGAMENTOS
----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os
pagamentos efectuados até à presente reunião e ordenados pelo senhor
Presidente, na importância total de: 496.790,37€ (quatrocentos noventa e
seis mil, setecentos e noventa euros e trinta sete cêntimos) e ainda autorizar
o senhor Presidente a ordenar os pagamentos que reconheça necessários e
urgentes, até à próxima reunião ordinária.-----------------------------------------

“ GRUPO DE JOVENS DE TREIXEDO- PEDIDO DE CEDÊNCIA
DE UMA SALA DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONOU O JARDIM DE
INFÂNCIA”_________________________________________________
Foi presente uma carta, subscrita por um grupo de jovens da freguesia de
Treixedo, na qual manifestam a sua preocupação em agrupar todos os
jovens da freguesia, pretendendo, para tanto, fundar uma associação e
participar em projectos culturais e desportivos. Contudo têm dificuldade
em obter um espaço para se reunirem, pelo que e a exemplo do pedido
formulado pela Associação de Caçadores, solicitam a cedência de uma
pequena sala no edifício onde funcionou o jardim - de - infância. Usando
da palavra o Sr. Presidente comunicou ao restante elenco camarário que
teve oportunidade de estar no edifício em causa, numa visita com o Sr.
Presidente da Junta de Freguesia e verificou que, de facto, poderia ser
cedido o espaço pretendido, evitando-se, inclusivamente, uma degradação
do edifício, dando-se concomitantemente, dignidade ao espaço. Finda a
intervenção do Sr. Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade ceder ao grupo de jovens em apreço, o espaço pretendido,
para os efeitos consignados. Por último e para que esta deliberação se
torne, desde já, eficaz, foi aprovada em minuta, nos termos e como
preceitua o nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro._______

“ ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE TREIXEDO - PEDIDO DE
CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONOU O JARDIM
DE INFÂNCIA DE TREIXEDO ”_______________________________
Pelo Sr. Presidente foi apresentado o pedido formulado, por escrito, pela
Associação de Caçadores de Treixedo, para a cedência temporária de uma
parte das instalações onde funcionou o Jardim de Infância daquela
localidade, dado que a construção da sede, por enquanto, não passa de um
sonho e ainda porque se encontra a funcionar num espaço cedido pela Junta
de Freguesia, que irá entrar em obras, devido à degradação do piso interior.
Depois de exposto o pedido o Sr. Presidente informou o restante elenco de
que teve oportunidade de estar no edifício pretendido, numa visita com o
Sr. Presidente da Junta e verificou que, de facto, poderia ser cedido o
espaço, evitando-se até uma degradação do edifício dando-se,
concomitantemente, dignidade ao espaço. Finda a explanação do Sr.
Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder à
Associação de Caçadores, o espaço solicitado. Por último e para que esta
deliberação se torne, desde já, eficaz, foi aprovada em minuta, nos termos e
como preceitua o nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro.__

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

- Com a presença de público, iniciou-se a última parte da reunião,
intervindo:___________________________________________________
- Maria Ludovina Ferreira Vieira, para apresentar duas questões sendo que
a primeira se prende com o problema de quatro eucaliptos secos que estão
junto à sua habitação, sita à Lameira das Naves, nos Amaínhos que, na
hipótese de mau tempo colocam em perigo quer a sua habitação quer a sua
vida e a do seu marido. O segundo caso é saber se há legislação que
permita ou condicione a plantação de árvores florestais. Tomou a palavra o
Sr. Presidente para informar que e em relação ao primeiro tema deverá
tentar entrar em contacto com os proprietários das árvores secas e ao
mesmo tempo e aí também para o segundo ponto dirigir-se ao Gabinete
Florestal da Autarquia que lhe dará todas as indicações necessárias;______
- António dos Santos Carvalho, pôs o problema de abastecimento de água à
Póvoa de João Dias, onde o Sr. Presidente diz que os serviços estão a fazer
um esforço para a concretização de tal obra, informando que está em
elaboração um projecto, de água e esgotos para que todos os problemas
existentes quer da rede de águas quer da de esgotos, espera-se, sejam
resolvidos antes do verão;_______________________________________
- Alcides Lopes Trindade, manifestou-se dizendo e isto em relação à
limpeza das matas que ele cumpre, embora faça uma parte num ano e outra
noutro, para não se tornar tão dispendioso, mas os vizinhos nada fazem e,
em caso de incêndio ele também é penalizado, ao que o Sr. Presidente
responde dizendo que a fiscalização irá ser mais apertada, mas também e
por questões de civismo cada um tem por obrigação de denunciar situações
deste género;__________________________________________________
- António Custódio da Silva Sousa, pôs o problema das reclamações feitas
na GNR e em relação à plantação de árvores, a GNR demora a actuar e
quando actua dá a conhecer o autor da reclamação, o que provoca mal estar
entre vizinhanças, ao que o Sr. Presidente diz que o faça directamente à
Câmara e assim os serviços respectivos actuarão;_____________________
- José António Soares Varela, sugeriu que a Câmara alertasse as
autoridades competentes que há árvores na estrada de Treixedo/Nagosela,
que estão em perigo de tombarem, dado que com o mau tempo que se tem
feito sentir estão em perigo iminente de queda o que pode vir a ter

consequências muito graves, ao que o Sr. Presidente diz ir tomar as
providências necessárias;________________________________________
- Manuel Lopes de Andrade, manifestou o seu desagrado pelo estado dos
passeios nos Amaínhos. O Sr. Presidente diz que logo que uma frente de
trabalho que anda a concluir umas obras em Pinheiro de Ázere, o faça,
serão deslocados para aquele local;________________________________
- José Luís Soares Varela - diz que com as obras de saneamento levadas a
efeito naquela localidade, designadamente em Vale Deanteiro, onde tem
uma propriedade, cujo muro foi destruído e, na sua opinião, muito mal
reconstruído, assim como uns agueiros existentes foram igualmente
alagados. Assim, solicita que o muro seja reposto nas devidas condições, ao
que o Sr. Presidente responde dizendo que já tinha essa intervenção
planeada;_____________________________________________________
- João Marques, pede que seja esclarecido sobre o processo a decorrer para
a construção do Museu Salazar, ao que o Sr. Presidente responde que
confirma o que tem sido divulgado publicamente, ou seja, que a Câmara
comprou três prédios sitos junto à Casa de Salazar pelos quais está a pagar
2 000 € mensais até completar o total de 30 000 €. Confirma também que
ficou estipulado na escritura de doação que, logo que esteja constituída a
empresa que vai gerir o espaço do futuro complexo dedicado ao Estado
Novo, o Sr. Rui Salazar receberá da mesma, a quantia de 2 000 € mensais a
título de compensação pelos bem doados e como vencimento mensal pelo
trabalho que irá prestar no mesmo;________________________________
- Hélder Luís dos Santos Pereira, solicitou a palavra para dizer em primeiro
lugar que nestes últimos nove meses valeu a pena o sacrifício da população
de Treixedo e isto em relação aos acessos mas Treixedo ficou uma
localidade mais bonita, em segundo lugar para uma nota negativa em
relação ao desporto e cultura, uma vez que havendo tanta juventude em
Treixedo nada se fazia em prol desta situação. Era necessário um empurrão,
não através de subsídios mas em iniciativas. Disse, também, que os
Partidos deveriam, ao fazer as listas, procurar ter dentro das mesmas
cidadãos que se preocupassem com essas vertentes;___________________
- José Lopes Figueiredo, informou que há oito anos atrás ofereceu terreno
no Bairro do Emigrante para que houvesse um melhor acesso a Nagosela,
pelo que questiona a Câmara para saber quando será materializado esse
acesso. Aproveitou para informar que pretende elevar um pouco mais a
vedação de um terreno com rede e se é necessário licença. Á primeira

questão o Presidente da Câmara informou que na visita da manhã passou
pelo local e acertou com a Junta de Freguesia efectuar as obras durante o
ano de 2008. Quanto á segunda questão respondeu que tal intervenção não
carece de licença por já haver muro alinhado pelos serviços da Câmara
Municipal;___________________________________________________
- António Dias, disse que a curva junto à adega do Sr. Visconde é muito
estreita e se não se podiam tomar providências no sentido de alargar. A
resposta foi negativa, uma vez que o terreno e a adega são particulares.
Perguntou também para quando a ligação dos candeeiros de iluminação
pública, ao que o Sr. Presidente responde que na passada sexta – feira,
tinha feito a mesma pergunta à E.D.P, a que responderam que estaria para
breve; ______________________________________________________
- Antónia dos Santos Varela, disse estar ali em representação da filha, que
tem uma casa nos Amaínhos, cujos acessos são muito maus,
inclusivamente, se necessário, uma ambulância não passa, ao que o Sr.
Presidente respondeu ter sido o assunto já debatido na última reunião ali
realizada;____________________________________________________
- Virgílio Correia Pais, perguntou se não será possível admitir um coveiro,
que nas horas vagas limpe também as ruas. O Sr. Presidente respondeu que
nos próximos tempos não está nos horizontes da Câmara essa
possibilidade._________________________________________________
Findas as intervenções o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos,
dando por encerrada a reunião às 16,30 horas._______________________

