CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 21 /2006
--------Aos dez dias do mês de Agosto do ano de dois mil e seis, nesta Vila de
Ferreira do Zêzere, no edifício dos Paços do Concelho e sala de reuniões, realizouse a reunião pública ordinária da Câmara Municipal sob a Presidência do Exmº.
Senhor Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores, na qualidade de Presidente,
estando presentes os vereadores Srs. Carlos Ferreira Salgado, Carlos Alberto
Mendes Martins, Manuel da Silva António. --------------------------------------------------------Não compareceu à reunião o Presidente Sr. Luís Ribeiro Pereira. ---------------------A reunião foi secretariada por Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão. --------------------------------------------------------------------------------------E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14 H e 40 M. --------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de
comparência à reunião do Sr. Presidente, por se encontrar de férias. ---------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº 151, no valor total de
483.582,89 € (quatrocentos e oitenta e três mil quinhentos e oitenta e dois euros e
oitenta e nove cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 158.059,96
€ (cento e cinquenta e oito mil cinquenta e nove euros e noventa e seis cêntimos),
Operações Não Orçamentais no valor de 270.845,15 € (duzentos e setenta mil
oitocentos e quarenta e cinco euros e quinze cêntimos) e documentos no valor de
54.674,71 € (cinquenta e quatro mil seiscentos e setenta e quatro euros e setenta e
um cêntimos). Inteirado.-------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------Presentes, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, os
Srºs Américo da Silva e Fernando Mendes Cotrim, residentes em Fonte da Prata;
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Os Srºs Amadeu da Silva Aderneira e esposa, residentes em Cardal, freguesia de
Ferreira do Zêzere; Os Srºs Emília da Conceição Miguel e Américo da Cruz,
residentes em Casal do Zote.--------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao público presente: ------------------------------------------------Os Senhores Américo da Silva e Fernando Cotrim vieram reclamar a
limpeza da estrada antiga da Fonte da Prata, que consideram pública e está cheia de
ervas e no Inverno é intransitável e que necessitam como serventia. Pelo Presidente
da reunião foi-lhes dito que a Câmara irá tentar resolver o problema com a
colocação de meias manilhas. ------------------------------------------------------------------------O Sr. Aderneira e esposa, juntamente com o Sr. Presidente da Junta,
vêm expor o seguinte: Que a antiga estrada do Cardal na parte que confronta com a
sua propriedade continua a ser uma estrada pública e desde há 31 anos que faz a
manutenção da mesma. Nunca houve qualquer oposição até há cerca de 3 anos
aproximadamente em que a Sr. Adelina da Silva Rosa e genro, que alega que
aquele espaço lhe pertence e não quer que o requerente lá passe; as árvores
existentes naquele espaço nasceram lá, excepto as videiras, que foram plantadas
pela família da Sr. Adelina. Pelo Presidente da reunião e vereadores foi-lhes dito
que irá ser pedido parecer à Junta de Freguesia e enviado ao Dr. Montalvo para
parecer Jurídico. ----------------------------------------------------------------------------------------A Sr.ª Emília da Conceição Miguel e marido Sr. Américo da Cruz,
vieram reclamar sobre a venda dos seus produtos agrícolas no mercado municipal
de Ferreira do Zêzere. Reclamam os referidos munícipes, por a fiscal municipal
não os deixar vender em local fora das bancas, motivo pelo qual se consideram
lesados. O vereador Sr. Carlos Salgado pediu para a fiscal comparecer na próxima
reunião, a fim de prestar esclarecimentos sobre o assunto.--------------------------------
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--------O vereador Carlos Martins alertou para o caso de construções que se
estão a iniciar junto da Ex-EN-238 não estarem a cumprir no seu entender os
afastamentos à via pública, que constam do PDM. ------------------------------------------------Também o mesmo vereador chamou novamente a atenção para o estudo
sobre a segurança nas escolas, existente nestes serviços, que deveria ser tido em
atenção, de modo a serem feitas as correcções das anomalias antes do próximo ano
escolar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Chamou mais uma vez à atenção para as passadeiras da Vila, que além de
ser mau para quem nos visita, também devem ser revistas antes do início das aulas.
Dada a gravidade da situação dos muros da Zona Industrial, pergunta qual o ponto
da situação. O Presidente da reunião Dr. Jacinto Lopes, disse que para a próxima
reunião, reuniriam toda a documentação sobre o assunto.----------------------------------------O vereador Sr. Carlos Salgado disse que acerca de um ano foi deliberado
arranjar os passeios e as passadeiras na Rua Dr. Pena Monteiro Baptista e ainda
não foi nada feito: estando em época de verão seria a melhor altura para fazer as
obras. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Vice-Presidente Dr. Jacinto Lopes deu conhecimento do ofício dos
Serviços de Saúde a responder ao solicitado pela Câmara relativamente ao
encerramento das urgências. --------------------------------------------------------------------------Contabilidade – Pagamentos --------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de 203.805,90 €
(duzentos e três mil oitocentos e cinco euros e noventa cêntimos). Inteirado. ----------------Pedido de Apoio.-----------------------------------------------------------------------
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--------Rancho Folclórico e Etnográfico da Vila de Pias, nº44 de 10/07/06, pede
a atribuição de um subsídio para a realização do IX Festival de Folclore, no dia 26
de Agosto. Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio de 700,00 €. Presente
cabimentação da Contabilidade na classificação orgânica 02 e classificação
económica 04070103 – Associações Desportivas, Recreativas e Culturais. -------------------Associação

Igrejanovense

de

Melhoramentos

–

Desportivo

Igrejanovense, de 14/07/06, pede a participação da Câmara para a realização do
“II Troféu de Raid`s do Nabão” no dia 22 de Outubro. Deliberado por unanimidade
atribuir um subsídio no montante de 500,00 €. Presente cabimentação da
Contabilidade na classificação orgânica 02 e classificação económica 04070103 –
Associações Desportivas, Recreativas e Culturais. Deliberado chamar à atenção
para que no Título da prova conste o nome de “ Ferreira do Zêzere “ ou “ Zêzere “. --------Associação do Rancho Folclórico da Alegria de Alqueidão Stº Amaro,
de 01/08/06, pede a atribuição de um subsídio para a realização do “VI Festival de
Folclore”, no dia 23 de Setembro. Deliberado por unanimidade atribuir um
subsídio de 700,00 €. Presente cabimentação da Contabilidade na rubrica orgânica
02 e classificação económica 04070103 – Associações Desportivas, Recreativas e
Culturais.-------------------------------------------------------------------------------------------------Resíduos Sólidos. -----------------------------------------------------------------------------Resitejo, de 31/07/06, enviam quadro com indicação dos quantitativos de
resíduos sólidos urbanos efectivamente depositados no aterro sanitário durante o 2º
trimestre de 2006 e solicitam a aprovação das referidas quantidades para efeitos de
emissão da respectiva factura. Aprovado por unanimidade. ------------------------------------Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida
Local. --------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Associação Nacional de Municípios Portugueses, Cir. Nº105 de
24/07/06, envia a “Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na
Vida Local” para aprovação da Câmara. Aprovado por unanimidade e dar
conhecimento à Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------Luta Contra o Tráfego de Seres Humanos ---------------------------------------------Associação Nacional de Municípios Portugueses, Circ. 102 de 17/07/06,
envia “ Declaração sobre a luta contra o tráfico de seres humanos” a fim de ser
apreciada e votada pela Câmara. Aprovado por unanimidade e dar conhecimento à
Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------Pedido de Isenção do IMT -----------------------------------------------------------------Restaurante A Grelha do Zêzere, Lda., de 02/08/06, pedem a isenção do
IMT relativamente à aquisição de um edifício, situado na Rua Maria Vasques, em
Ferreira do Zêzere e que se destina a Restaurante. Analisado o assunto, verificou-se
que estão cumpridas as alíneas a) b) e c) do nº1 do art. 2º do Decreto-Lei
nº310/2001, de 10 de Dezembro, pelo que nos termos da alínea a) do nº6 do art.
64º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou apresentar o pedido à
Assembleia Municipal, para nos termos da alínea g) do nº2 do artigo 53º da Lei
nº169/99, se pronunciar sobre o mesmo, a fim de dar cumprimento ao nº3 do art.
11º da Lei nº171/99.-----------------------------------------------------------------------------------Pagamento de Água e Ramais de Água--------------------------------------------------Adelino Gonçalves Felício, de 07/08/06, tendo tido um consumo
exagerado de água nos meses de Maio e Junho, devido a uma ruptura nas
canalizações interiores do seu prédio, pede autorização para o pagamento faseado,
cujo valor é de 1.378,80 €, acrescido de juros de mora; Presente Informação do
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Serviço de águas sobre o assunto. Deferido o pedido de pagamento faseado em
doze prestações.-----------------------------------------------------------------------------------------Manuel Nunes Sousa, de 04/07/06, pede autorização para efectuar o
pagamento do ramal de água e do ramal de águas residuais, em três prestações, em
virtude de não ter possibilidades económicas para o pagamento na totalidade;
Presente Informação do Serviço de Águas sobre o assunto. Deferido o pedido por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------Celeste Antunes Duarte Laranjeira, pede autorização para efectuar o
pagamento do ramal de água e do ramal de esgotos, em três prestações, em virtude
de não ter possibilidades económicas para o pagamento na totalidade; Presente
Informação do Serviço de Águas sobre o assunto. Deferido o pedido por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------Programa Centro de Saúde ----------------------------------------------------------------Centro de Saúde de Ferreira do Zêzere, envia orçamentos -Programa
Centro de Saúde para o ano 2006. Tomaram conhecimento.-------------------------------------Anexação de Prédios-------------------------------------------------------------------------Tiago Alexandre da Silva Ferreira Antunes, de 31/07/06, pede o parecer
da Câmara para junção de três prédios rústicos, situados na freguesia de Paio
Mendes; Presente Informação Técnica nº46, da DUOMA sobre o assunto. Deferido
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------- .
--------Rui Nelson Gato dos Santos Crugeira, de 31/07/06, pede o parecer da
Câmara para anexar uma parcela rústica a uma parcela urbana, situadas na
freguesia de Ferreira do Zêzere; Presente Informação Técnica nº49 da DUOMA
sobre o assunto. Deferido por unanimidade.-------------------------------------------------
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--------Projecto de Novo Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo-----------Presente novamente a discussão o novo projecto de regulamento, que foi
aprovado por unanimidade. A versão aprovada fica apensa em fotocópia à minuta
da acta. Decorrido o prazo do inquérito público, será a mesma enviada à
Assembleia Municipal para aprovação, a fim de dar cumprimento ao estipulado na
alínea a) do nº2 do art. 53º da lei nº169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei
nº5-A/2002.----------------------------------------------------------------------------------------------Alteração do Regulamento da Biblioteca -----------------------------------------------A Câmara analisou o assunto e deliberou que deve ser feito um estudo mais
pormenorizado sobre as alterações a efectuar ao Regulamento. ---------------------------------Modificação ao Orçamento nº10, no valor de 42.000,00 € e Modificações
ao Plano Plurianual de Investimentos nº9 -------------------------------------------------------Aprovada, com duas abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr.
Carlos Martins.------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Valorização e Dinamização do Espaço Urbano de Ferreira do
Zêzere – Zona de Intervenção III – Abertura de Concurso----------------------------------Presente Informação técnica nº45/JF/2006, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. Analisada, foi aprovado por unanimidade o seguinte: Alargamento da área geográfica da Zona de Intervenção III de modo a abranger o
troço Norte da Rua Nuno Rodrigues, assim como o cruzamento da Rua Brigadeiro
Lino Valente com a Rua Alfredo Keil; - A inclusão da rede de drenagem pluvial na
empreitada da Zona de Intervenção III; - A inclusão da sinalização viária na
empreitada da Zona de Intervenção III; - Aprovado o projecto de execução,
referente às alterações referidas nos três itens anteriores; - Abertura de concurso
para realização da obra – Concurso público – com prazo de execução de 60 dias; Aprovado o programa de concurso, o caderno de encargos e o plano de segurança. --
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--------Elaboração do Plano de Urbanização de Ferreira do Zêzere – Estudo
Prévio de Ordenamento------------------------------------------------------------------------------Presente Informação nº47/JF/2006 de 07/08, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. Analisado o estudo, depois de terem sido efectuadas as alterações
sugeridas em reunião de Câmara do dia 01/06/2006, foi o mesmo aprovado por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos
trabalhos os seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------“Proposta dos Vereadores do Partido Social Democrata” -------------------------------“Proposta do vereador Sr. Manuel António” ----------------------------------------------“ Congresso de Cidadania, promovido pela Civilis” -------------------------------------Aceites por unanimidade. --------------------------------------------------------------------Proposta dos vereadores do Partido Social Democrata, Srºs Dr. Jacinto
Lopes e Manuel António, do seguinte teor: -----------------------------------------------------“Proposta de Louvor” -------------------------------------------------------------------------Os Bombeiros Voluntários que integram o corpo activo da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, têm desempenhado
ao longo do tempo as suas funções: Com humanismo; Carregadas de puro e
genuíno altruísmo; De forma dedicada; Com espírito de sacrifício; Com espírito de
solidariedade; Embebidas de vontade de bem servir; Sob o lema Vida Por Vida. A
prova provada do seu real e efectivo valor tem sido dada ao longo dos anos e foi já
dada ao longo deste verão pela forma valente e capaz como têm sabido combater
os incêndios que têm deflagrado no nosso Concelho e nos Concelhos vizinhos, bem
como no desempenho nas áreas da saúde e em todos os serviços que prestam às
nossas populações. É ainda de realçar o desempenho dos elementos que
interinamente asseguram o comando do corpo activo, após a saída do anterior
comandante: Pedro Mendes – Comandante interino; Rui Farinha – Adjunto de
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Comando. Estes elementos de comando deram provas de capacidade de liderança e
capacidade técnica, pois os níveis de eficácia assim o indicam. Porque
consideramos que os Bombeiros Voluntários e o seu Comando são merecedores do
maior apreço e justo reconhecimento, propomos que a Câmara Municipal aprove
um voto de Louvor por forma a tornar publico o nosso reconhecimento e gratidão.
Propomos ainda que seja dado conhecimento deste Louvor às entidades que
superintendem os Bombeiros. Ferreira do Zêzere, 10 de Agosto de 2006. Os
Vereadores do PSD. Seguem as assinaturas de Jacinto Lopes e Manuel António. A
proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------Proposta do Vereador Sr. Manuel da Silva António, que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta, sobre o pagamento de almoço para os elementos que
integram as equipas de combate a incêndios florestais dos bombeiros voluntários de
Ferreira do Zêzere, de montante igual ao subsidio de alimentação para os
trabalhadores da administração local. A proposta foi aprovada por unanimidade. O
vereador Dr. Jacinto Lopes não participou na deliberação por fazer parte da
Direcção daquela Associação. ------------------------------------------------------------------------Congresso de Cidadania promovido pela Civilis - Proposta de Trabalho.
Assunto: Congresso de Cidadania promovido pela Civilis – Associação para a
Cidadania e Desenvolvimento. Acções programáticas a desenvolver e escolha de
parceiros. Na sequência do entendimento firmado na reunião da Câmara Municipal
de Ferreira do Zêzere de 27 de Julho passado, elencam-se, a título de mera proposta
de trabalho, um conjunto de acções programáticas, com a indicação dos respectivos
parceiros, a desenvolver por esta autarquia durante a realização do Congresso da
Cidadania, a saber: a) Aquisição de alguns exemplares da Constituição, na sua
forma mais simples, para o Agrupamento de Escolas deste Concelho, cabendo a
responsabilidade da sua distribuição ao Conselho Executivo. b) Breve
súmula/excerto dos artigos mais relevantes inseridos na parte I da Constituição –
Direitos e Deveres Fundamentais – para ulterior distribuição aos cidadãos deste
Município. c) Grupo de Teatro da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere e Grupo
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de Teatro (Re) nascer da Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense. Cada
um destes Grupos actuaria duas vezes em local e hora a definir. d) Ranchos
Folclóricos de Pias, Beco e Alqueidão de Santo Amaro, cada um com duas
actuações ou eventualmente uma só e outra em conjunto, em locais e datas a
designar. E) Bandas Filarmónicas de Ferreira do Zêzere e da Frazoeira, com duas
actuações cada uma. f) Serviço Municipal de Protecção Civil/Bombeiros
Voluntários de Ferreira do Zêzere: realização de duas prelecções subordinadas a um
tema que poderia ser “O Cidadão e a Natureza – Direitos e Deveres”, em locais e
datas a designar. Com as escolas do ensino básico, organizar-se-iam visitas ao
Quartel dos Bombeiros, focando preferencialmente as áreas da saúde e preservação
ambiental. g) Clube Bem te Quer Natureza da Escola E.B. 2,3 de Ferreira do
Zêzere: organização de um percurso pedestre num local onde se observam muros
da Idade Média (trabalho que atesta vestígios de servidão humana, com total
sacrifício dos direitos humanos). h) Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
(CPCJ) de Ferreira do Zêzere: realização de uma conferência destinada a todos os
que directamente estão envolvidos neste processo, abrangendo também os
familiares dos utentes, cujo tema poderia ser “Os Direitos da Criança – uma visão
para a cidadania”. i) Escola E.B. 2,3 de Ferreira do Zêzere: exploração pedagógica
do tema sobre a cidadania. Neste âmbito, o Conselho Executivo do Agrupamento
elegeria 24 alunos, com vista a que os mesmos levassem a efeito uma sessão da
Assembleia Municipal, que contaria com os membros da Mesa da Assembleia e um
representante de cada força politica com assento neste órgão deliberativo, os quais
participariam a título de observadores, sem prejuízo da sua intervenção sempre que
as circunstâncias o justifiquem. j) Desenhos com frases alusivas à área da educação
elaborados pelos alunos do 1º ciclo e exposição de alguns no Centro Cultural de
Ferreira do Zêzere. k) Desencadear todos os esforços no sentido de proporcionar
uma visita de uma delegação de alunos deste Concelho à Assembleia da República.
i) Incluir nas Agendas Culturais dos próximos meses aspectos atinentes à temática
do Congresso da Cidadania, mencionando, designadamente, os artigos da Lei
Fundamental com maior incidência neste domínio. m) Realizar um jogo de futebol
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de onze ou de futsal com a participação de equipas mistas. n) Realizar um colóquio
subordinado ao tema “Natureza e Ruralidade – direitos e deveres”. o) Diligenciar
no sentido de a Banda da Frazoeira estar presente na sessão de encerramento do
Congresso de Cidadania a ter lugar no Governo Civil do Distrito de Santarém,
executando o Hino Nacional. Nota: Em momento ulterior e uma vez consolidada a
versão definitiva do Programa deverá promover-se uma conferência de imprensa
com os órgãos de comunicação social regionais no sentido de divulgar as acções
programáticas a realizar no âmbito do Congresso de Cidadania. Ferreira do Zêzere,
07 de Agosto de 2006. Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------Encerramento. E pelo Presidente da reunião, foi a mesma declarada
encerrada, quando eram 17 horas, depois de lida e aprovada a minuta da acta que
contém 40 folhas. -------------------------------------------------------------------------------Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________

