CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 33 /2007
--------Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, 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 Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14h e 40m. -----------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------- O vereador Sr. Carlos Salgado questionou o Sr. Presidente sobre a
passagem, em ferro, a construir junto ao Mercado Municipal. O Sr. Presidente
informou que foram pedidas propostas para o efeito. Também o mesmo vereador
voltou a chamar a atenção para o estacionamento ilegal que continua a ser feito
junto ao Mercado Municipal. ------------------------------------------------------------------------ Pelo vereador Sr. Carlos Martins foi solicitada informação sobre a obra
nova que está a ser feita na Rua Maria Vasques. O Sr. Presidente informou que
mandou parar a obra, até aprovação do projecto. O mesmo vereador perguntou se a
lápida que estava nos Paços do Concelho é para colocar e onde. O Sr. Presidente
informou que é para colocar no interior do edifício e está a ser restaurada no
Instituto Politécnico de Tomar. O Sr. Presidente informou que no próximo dia 24

-1-

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

de Março poderá vir a ser exibido em Dornes o filme “Dot.Com”, que foi filmado
naquela localidade. -------------------------------------------------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria nº17, no valor total de
967.349,75 € (novecentos e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e nove euros e
setenta e cinco cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 597.453,23
€ (quinhentos e noventa e sete mil quatrocentos e cinquenta e três euros e vinte e
três cêntimos), Operações Não Orçamentais no valor de 315.965,73 € (trezentos e
quinze mil novecentos e sessenta e cinco euros e setenta e três cêntimos) e
documentos no valor de 53.927,72 € (cinquenta e três mil novecentos e vinte e sete
euros e setenta e dois cêntimos). Tomaram conhecimento. --------------------------------------Contabilidade – Pagamentos --------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no valor de 24.148,46 € (vinte
e quatro mil cento e quarenta e oito euros e quarenta e seis cêntimos). Tomaram
conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------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 nº5, do artigo 64º, da Lei nº169/99, de 18 de Setembro,
alterado pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro. Tomaram conhecimento. --------------------Mudança de Residência. --------------------------------------------------------------------Carlos Ferreira Salgado, vereador da Câmara Municipal, de 12/01/07,
comunica que a partir desta data o seu domicílio fiscal é na Praceta Dr. Francisco
Pereira Viegas, lote 181, nº3-r/c Esq., em Santarém. Tomaram conhecimento.---------------Constituição de Compropriedade -------------------------------------------------
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--------José António Antunes da Silva, de 30/11/06, pede o parecer da Câmara
nos termos do art. 54º da Lei nº64/2003 de 23 de Agosto, relativamente ao prédio
descrito na matriz predial sob o artigo 77º, Secção C, da freguesia de Paio Mendes;
Presente Informação da Duoma, sobre o assunto. A Câmara deliberou, por
unanimidade, dar parecer favorável à constituição de compropriedade conforme
parecer técnico. -----------------------------------------------------------------------------------------Carlos Manuel da Silva Farinha, pede o parecer da Câmara nos termos
do art. 54º, nº1, da Lei nº64/2003, de 23 de Agosto, relativamente ao prédio
descrito na matriz predial sob o art. 33º, Secção Q, da freguesia de Águas Belas;
Presente Informação da Duoma, sobre o assunto. A Câmara deliberou, por
unanimidade, dar parecer favorável à constituição de compropriedade conforme
parecer técnico. -----------------------------------------------------------------------------------------Zilda Rosa Veríssimo do Vale, pede o parecer da Câmara nos termos do
art. 54º, nº1, da Lei nº64/2003, de 23 de Agosto, relativamente ao prédio descrito
na matriz predial sob o art. 76º, Secção F, da freguesia de Pias; Presente
Informação da Duoma sobre o assunto. A Câmara deliberou, por unanimidade, dar
parecer favorável à constituição de compropriedade conforme parecer técnico.--------------Pagamento de Ramal de Água-------------------------------------------------------------Augusto Américo Cardoso Rodrigues, pede autorização para proceder ao
pagamento do ramal de água para a sua habitação, sita na Rua da Aldeia, freguesia
de Paio Mendes, em nove vezes, em virtude de não ter possibilidades financeiras
para o pagamento na totalidade; Presente Informação da Técnica de Serviço Social,
sobre o assunto. Analisado o assunto e perante a informação da Técnica de Serviço
Social, foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento do ramal em 9
vezes. - --------------------------------------------------------------------------------------------3-
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--------Pagamento de água --------------------------------------------------------------------------Maria Rosa Gomes, de 13/12/06, tendo uma dividia de consumo de água
no valor de 982,42 €, solicita autorização para o pagamento da mesma em
prestações, em virtude de ter dificuldades económicas. Deliberado conceder o
pagamento em 12 meses. ------------------------------------------------------------------------------Relatório da Federação de Folclore ------------------------------------------------------Federação de Folclore Português, nº05 de 06/01/07, envia Relatório da
Visita de Observação Técnica que efectuaram ao Rancho da Alegria de Stº Amaro.
Tomaram conhecimento. O relatório fica apenso em fotocópia à minuta da acta. ------------Publicidade – Isenção de Taxas -----------------------------------------------------------Tagus – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo
Interior, Fax nº1.5-13 de 05/01/07, pede autorização, com isenção de taxas e
licenças, para promoção e divulgação de alguns eventos, através da distribuição de
flyers, afixação de pendões e cartazes, bem como publicidade sonora,
acompanhada de reboque com cartaz. Autorizado, mas deverá ser dado
cumprimento ao Regulamento sobre Publicidade e Propaganda, em vigor neste
concelho, publicado no D.R. nº 80, II Série, de 4 de Abril de 2003, nomeadamente
o ponto 6, do artigo 8º.---------------------------------------------------------------------------------Feira/Mostra de S. Brás---------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, nº15 de 09/01/06, pede o
apoio da Câmara para a realização da 8ª Feira/Mostra de S. Brás, no dia 4 de
Fevereiro. Deliberado, por unanimidade, dar o apoio solicitado na cedência e
montagem de pavilhões e bancadas, bem como autorizar a alteração de trânsito no
dia do evento. -------------------------------------------------------------------------------------------Tomada de Posse ----------------------------------------------------------------------4-
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--------Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Ferreira do
Zêzere, nº19 de 09/01/07, informa que tomaram posse no dia 2 de Janeiro, os
novos Corpos Sociais daquela Associação para o biénio 2007/2008. Tomaram
conhecimento e desejaram os melhores êxitos no desempenho das suas funções.------------Estágio Profissional--------------------------------------------------------------------------Escola Profissional Agrícola D. Dinis-Paiã – Odivelas, pede a
colaboração da Câmara, para Nélio Filipe Nunes Pombeira, residente em Tomar e
aluno do 2º ano do Curso Técnico de Gestão de Ambientes, realizar um estágio
curricular a decorrer de 5 a 30 de Março de 2007. Analisado o assunto a Câmara
deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de estágio curricular solicitado, pois o
mesmo não tem custos para a autarquia. ------------------------------------------------------------54º Dia Mundial dos Leprosos-------------------------------------------------------------Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, pede a colaboração
da Câmara para a celebração do “54º Dia Mundial dos Leprosos”, no dia 28 de
Janeiro de 2007. Tomaram conhecimento. ---------------------------------------------------------Prédio degradado na Rua Alfredo Keil – Auto de Vistoria -------------------------Presente auto de vistoria realizada ao prédio em mau estado, situado na Rua
Alfredo Keil e cuja fotocópia fica apensa à minuta da acta. Deliberado, por
unanimidade, notificar o proprietário para consolidação ou remoção do beirado e
entaipar os vãos das janelas, para evitar a queda de material.------------------------------------Colocação de Sinalização Vertical no lugar de Fonte de Cima – Dornes --------Presente informação técnica nº 01/SI/2007, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta, apresentada pelo encarregado de O.P. Qualificado. Na informação o
encarregado informar ter sido colocada sinalização vertical de proibição de trânsito
a veículos pesados, no dia 18 de Janeiro corrente, motivada pelos estragos causados
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pelos industriais de madeiras, na via de comunicação que liga o lugar de Fonte de
Cima a Monte Serrinho, conforme despacho do Sr. Presidente. Pelo Sr. Presidente
foi solicitada a ratificação ao seu despacho de colocação de sinalização vertical
tendo a mesma sido aprovada, com dois votos contra dos vereadores, Sr. Carlos
Salgado e Sr. Carlos Martins. O vereador Sr. Carlos Martins disse que votava
contra pelos seguintes motivos: - A estrada em causa é uma estrada de acesso à
Floresta embora existam poucas habitações. A destruição da estrada teve origem no
mau tempo, embora possa ter sido agravada com a passagem de trânsito pesado. A
legitimidade para colocação de sinais de trânsito e sinalização vertical é da Câmara
Municipal e não do Presidente. O vereador Sr. Carlos Salgado subscreve as
declarações, acrescentando, que as estradas devem ser construídas para qualquer
trânsito, caso contrário deveria ter sido logo posta a sinalização de proibição. O Sr.
Presidente acrescentou que os proprietários das Florestas, têm caminhos Florestais,
embora, com maior distância, por onde podem retirar as madeiras. ----------------------------Loteamento Urbano na Rua do Casal D`Além, em que é requerente
Artur Fernandes Capitão Feliz – Redução da Garantia Bancária ------------------------- Presente informação técnica, datada de 15/01/2007, que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta. Analisada a informação técnica, deliberou a Câmara,
por unanimidade, deferir o pedido de redução de garantia bancária, de acordo com
a mesma deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------Atribuição de Nomes de Ruas -------------------------------------------------------------Deliberado atribuir o nome da rua, situada entre a rotunda do Ecomarché,
na Avenida 13 de Junho e a Rua Vasco da Gama - “Rua Combatentes do
Ultramar”, conforme planta anexa à minuta. -------------------------------------------------------Companhia de Caçadores 1424, novamente a reunião. A Câmara
deliberou que o pedido feito, que foi analisado na reunião de 11/01/2007, já pode
ser satisfeito, face à deliberação anterior. ----------------------------------------------------6-
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--------Cedência de um apartamento do Bairro Social – Maria da Graça da
Silva Lopes ---------------------------------------------------------------------------------------------Presente informação nº 18, datada de 19 de Janeiro corrente, da Técnica
Superior de Serviço Social e que fica apensa em fotocópia à minuta da acta.
Analisada a informação e o pedido feito pela D. Maria da Graça, a Câmara
deliberou, por unanimidade, não deferir o pedido, de acordo com os factos
mencionados na referida informação. ---------------------------------------------------------------Sistema de Saneamento de Bairrada, Bairradinha e Cardal –
Prorrogação de Prazo --------------------------------------------------------------------------------Presente informação técnica nº 16/JF/2007, do Chefe de Divisão de
Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente, que fica apensa em fotocópia à minuta
da acta. Analisada a situação foi deliberado, com a abstenção do vereador Sr.
Carlos Martins, e face ao conteúdo da informação técnica, conceder a prorrogação
de 30 dias, sendo 15 dias a título de prorrogação legal e 15 dias de prorrogação
graciosa.--------------------------------------------------------------------------------------------------Plano de Valorização e Dinamização do Espaço Urbano de Ferreira do
Zêzere – Zona de Intervenção III – Plano de Segurança e Saúde --------------------------Presente informação técnica nº 01/SS/2007, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. Analisada a mesma foi aprovada por unanimidade. ----------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos
trabalhos, os seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------“Resitejo, sobre resíduos sólidos”-----------------------------------------------------------“Escola Superior de Tecnologia de Tomar, sobre realização de estágio” -------------“Marchas Populares”” ------------------------------------------------------------------------“Aulas de Dança”------------------------------------------------------------------------------ Aprovadas as introduções por unanimidade.---------------------------------------
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--------Resitejo, Fax nº 10 de 23/01/07, envia quadro com indicação dos
quantitativos de resíduos sólidos urbanos depositados no aterro sanitário durante o
4º trimestre de 2006 e pede a aprovação dos mesmos para emissão da respectiva
factura. Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------Escola Superior de Tecnologia de Tomar, nº19 de 09/01/07, pede a
colaboração da Câmara para a aluna Maria do Céu Ferreira, finalista da
Licenciatura do Curso de Gestão do Território e do Património Cultural – Ramo
Ambiente e Planeamento, realize um estágio na Câmara, a decorrer entre os meses
de Março a Maio. Analisado o pedido, a Câmara deliberou, por unanimidade,
aceitar o pedido de estágio curricular, uma vez que não tem custos para a
Autarquia.------------------------------------------------------------------------------------------------Marchas Populares --------------------------------------------------------------------------Presentes regras de participação nas Marchas de Santo António para 2007 e
que foram aprovadas por unanimidade. As Marchas irão desfilar na noite de 9 de
Junho, com início às 21h e 30m. O montante total do subsídio a atribuir é de €
2.000,00 (dois mil euros). As regras ficam apensas à minuta da acta, em fotocópia. --------Aulas de Dança ------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a mensalidade das aulas de
dança no corrente ano lectivo ou seja € 5 a mensalidade. --------------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 55 folhas, quando eram 17h e 45m. ---

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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O Secretário:

_________________________________
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