CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 014/2006
------ Aos quatro dias do mês de Maio do ano de dois mil e seis, nesta Vila de Ferreira
do Zêzere, no edifício dos Paços do Concelho e Sala de Reuniões, realizou-se a
reunião pública ordinária da Câmara Municipal sob a Presidência do Exmo. Senhor
Luís Ribeiro Pereira, na qualidade de Presidente, estando presentes os vereadores Srs.
Carlos Ferreira Salgado, Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores, Carlos Alberto
Mendes Martins, Manuel da Silva António. -------------------------------------------------------- A reunião foi secretariada por Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão. --------------------------------------------------------------------------------------- E sendo horas o Exmo. Presidente declarou aberta a reunião pelas 14h e 35m. ------- Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº. 83, no valor total de ¼
(setecentos e cinquenta e um mil setecentos e noventa e nove euros e noventa e três
cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de ¼ TXDWURFHQWRVH
quinze mil oitocentos e oitenta e um euros e sessenta e um cêntimos), Operações Não
Orçamentais no valor de ¼  GX]HQWRV H RLWHQWD H XP PLO quatrocentos e
nove euros e dezoito cêntimos) e Documentos no valor de ¼  FLQTXHQWD H
quatro mil quinhentos e seis euros e sete cêntimos). Inteirado. Período Antes da
Ordem do Dia. Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi dado conhecimento que amanhã
dia 5 de Maio, virá em visita de trabalho, a este concelho, o Sr. Director Regional de
Educação de Lisboa e convidou os senhores vereadores a estarem presentes. Pelo
Vereador Sr. Carlos Salgado, foi dito que o arruamento junto à fábrica de metalização,
no lugar de Lameiras, feito pela empresa Lena, não estará feito nas melhores
condições, pelo que chama a atenção para os serviços verificarem o que se passa. O
Vereador Sr. Carlos Martins, também chamou a atenção para estrada dos Lamaceiros
que a empresa Lena também deveria reparar. Contabilidade – Pagamentos. Presente
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relação dos pagamentos efectuados no valor total de ¼  TXDWURFHQWRV H
setenta mil quatrocentos e setenta e quatro euros e cinquenta e seis cêntimos).
Inteirado. Licenciamento de Obras Particulares – Competências Delegadas no Sr.
Presidente da Câmara em 03/11/2005. Pelo Sr. Presidente foi dado conhecimento
dos despachos proferidos, ao abrigo da alínea a), do nº 5, do artigo 64º, da Lei nº
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Tomaram
conhecimento. Comunicado – Comunidade Urbana do Médio Tejo, nº 821 de
13.04.06, envia comunicado sobre o Centro Hospitalar do Medido Tejo, através do
Presidente da Assembleia da ComUrb. A Câmara deliberou apoiar as medidas
tomadas pela respectiva Assembleia, em prol da população deste concelho. Pedido de
Colaboração – Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere, nº
703 de 03.04.06, no âmbito do Projecto de Parcerias Europeias, solicita oferta de um
jantar para o dia 17 de Julho. Deliberado oferecer o jantar, conforme solicitado.
Pedido de Subsídio – Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere, nº91 de
27.04.06, pedido de subsídio para obras e equipamento. O Sr. Presidente ausentou-se
da sala por ser o Provedor da Santa Casa. A Câmara deliberou atribuir um subsídio de
¼  FHP PLO HXURV  3UHVHQWH FDELPHQWDoão na classificação orgânica 02 e
económica 04080203 – Outras. Pedido de Aprovação – PINGO DOCE,
Distribuição Alimentar, SA, nº 493 de 19.04.06, pedido de aprovação de
localização do estabelecimento PINGO DOCE – Lei nº 12/2004 de 30 de Março.
Analisada a nova proposta a Câmaras deliberou aprovar a localização para o local
assinalado, nas seguintes condições: - A empresa tem que apresentar projecto, de
arranjos exteriores, enquadrado dentro do projecto do estudo rodoviário. Na Rua
Eduardo da Mota deverá dar cumprimento ao estudo bem como na Rua do Campo de
Futebol. Cedência de Espaço – Pedido de espaço de estacionamento para cargas e
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descargas na Travessa Nª Sr.ª do Pranto, em que é requerente António Simões
Martins. Analisado o assunto, a Câmara deliberou não ser possível satisfazer o
pedido. Todavia a Câmara vai analisar a possibilidade de marcação de um lugar para
cargas e descargas. Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos na
ordem dos trabalhos os seguintes assuntos: “CIVILIS – Associação para a Cidadania e
Desenvolvimento, nº 6 de 21.04.06, apresenta a Associação bem como toda a
disponibilidade para qualquer esclarecimento ou eventual estabelecimento de parceria,
com este Município, no âmbito do evento nacional “Congresso de Cidadania”;
CRMdas – Associação dos Amigos de Automóveis Antigos e Clássicos, de Abril/06,
pedido de parecer para a realização do “9º Passeio Convívio de Automóveis Antigos e
Clássicos” a levar a efeito dias 2, 3 e 4 de Junho”; Presente Informação do Vereador
Dr. Jacinto Lopes, de 03.05.06, referente à Alteração ao Regulamento de Cedência de
Lotes de Terreno para implantação de Instalações Industriais, Comerciais e/ou
Serviços na ZIL”; “Presente Informação referente à nomeação dos funcionários
intervenientes nos processos de execução fiscal”; “Declaração de Utilidade Pública de
Expropriação da parcela de terreno identificada na matriz pelos artigos 246º urbano e
66º – G rústico, sito na freguesia e concelho de Ferreira do Zêzere”;”Modificação ao
orçamento nº 4, no valor de ¼H0RGLILFDoão às Grandes Opções do Plano
nº 3”. Autorizadas por unanimidade as referidas introduções. CIVILIS – Associação
para a Cidadania e Desenvolvimento, nº 6 de 21.04.06, apresenta a Associação, bem
como

toda

a

disponibilidade

para

qualquer

esclarecimento

ou

eventual

estabelecimento de parceria, com este Município, no âmbito do evento nacional
“Congresso de Cidadania”. A Câmara deliberou aderir à parceria. Ficou nomeado, o
Chefe de Gabinete do Presidente, Sr. Dr. Fernando Lopes, para representar o
Presidente da Câmara no evento. CRMds – Associação dos Amigos de Automóveis
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Antigos e Clássicos, de Abril/06, pedido de parecer para a realização do “9º Passeio
Convívio de Automóveis Antigos e Clássicos”, a levar a efeito dias 2, 3 e 4 de Junho.
Deliberado autorizar a realização do evento. A Câmara dá parecer favorável. Presente
Informação do Vereador Dr. Jacinto Lopes, de 03.05.06, referente à Alteração ao
Regulamento de Cedência de Lotes de Terreno para implantação de Instalações
Industriais, Comerciais e/ou Serviços na ZIL, que fica apensa em fotocópia à minuta
da acta. Analisada foi aprovada por unanimidade. A mesma vai para Inquérito Público.
Presente Informação referente à nomeação dos funcionários intervenientes nos
processos de Execução Fiscal, a informação fica apensa em fotocópia à minuta da
acta. Nomeado para responsável do processo de execução fiscal – O Chefe de Secção
Sr. José Simões da Silva e nomeado para escrivã a funcionária Celestina Zaida Aguilar
Dias Perdiz. Declaração de Utilidade Pública de Expropriação da parcela de
terreno identificada na matriz pelos artigos 246º urbano e 66º – G rústico, sito na
freguesia e concelho de Ferreira do Zêzere. 1º A Câmara Municipal de Ferreira do
Zêzere na sua reunião de 23/02/2006 deliberou por unanimidade “abrir o processo
administrativo para declaração de utilidade pública de expropriação da parcela de
terreno identificada na matriz pelos artigos 246º urbano e 66º – G rústico da freguesia
de Ferreira do Zêzere”; 2º O Código das Expropriações, aprovado pela Lei 168/99, de
18 de Setembro, dispõe no nº 4, do artigo 10º que “a previsão de encargos com a
expropriação tem por base a quantia que for determinada previamente por avaliação,
documentada por relatório, efectuada por perito da lista oficial, da livre escolha da
entidade interessada na expropriação”; 3º Assim sendo, a Câmara Municipal de
Ferreira do Zêzere delibera nos termos do nº 4, do artigo 10º, do Código das
Expropriações designar o Eng.º Manuel Soares Correia, perito constante da lista oficial
do Tribunal da Relação de Coimbra, para proceder à avaliação da referida parcela de
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terreno, apresentando subsequentemente o respectivo relatório no prazo de quinze
dias, a contar da data da notificação desta deliberação que foi tomada por
unanimidade. Modificação ao Orçamento nº 4, no valor de ¼  H
Modificação às Grandes Opções do Plano nº 3. Foi presente nesta reunião a
Modificação ao Orçamento nº 4, no valor de ¼  FHQWR H FLQTXHQWD H PLO
euros) e Modificação às Grandes Opções do Plano nº 3. Aprovada por unanimidade.
Encerramento. E não havendo mais assuntos a tratar foi a reunião declarada
encerrada pelo Sr. Presidente, depois de lida e aprovada a minuta da acta que contém
33 folhas, quando eram 18 horas. ---------------------------------------------------------------

-5-

