CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 34 /2007
--------Aos oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e sete, 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 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 30m. -----------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------Pelo vereador Sr. Carlos Martins foi chamada a atenção para as escrituras
que faltam ainda ser celebradas, respeitantes à Zona Industrial.---------------------------------Pelo mesmo vereador foi questionada a situação da redistribuição dos
ecopontos. O vereador Dr. Jacinto Lopes informou que estavam a tratar do assunto.--------Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº 27, no valor total de
817.630,93 € (oitocentos e dezassete mil seiscentos e trinta euros e noventa e três
cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 426.399,79 €
(quatrocentos e vinte e seis mil trezentos e noventa e nove euros e setenta e nove
cêntimos), Operações Não Orçamentais no valor de 337.300,35 € (trezentos e trinta
e sete mil trezentos euros e trinta e cinco 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 -------------------------------------------------------
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--------Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de 404.427,71 €
(quatrocentos e quatro mil quatrocentos e vinte e sete euros e setenta e um
cêntimos). Tomaram conhecimento. ----------------------------------------------------------------PPI/Orçamento/2007.------------------------------------------------------------------------Resitejo, nº63 de 23/01/07, envia cópia do PPI e Orçamento para 2007.
Tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------

Requalificação da Rede do 1º Ciclo do Ensino Básico ------------------------

--------Direcção Regional de Educação de Lisboa, Fax nº1508 de 19/01/07,
confirmam a decisão de procederem à suspensão do funcionamento da EB1 de
Pardielas. A Câmara deliberou por unanimidade reafirmar a posição tomada
relativamente ao fecho da Escola de Pardielas, uma vez que a Escola de
acolhimento não tem condições para receber mais crianças.-------------------------------------Acampamento Ocasional -------------------------------------------------------------------José Carlos Fernandes Ferreira, responsável pelo Agrupamento de
Escuteiros 1240 Murtal – Parede, de 03/01/07, pede a concessão de licença para a
realização de um acampamento ocasional de 11 a 17 de Julho de 2007, no Lagar de
S. Guilherme; Presentes pareceres da GNR e da Autoridade de Saúde sobre o
assunto. Deferido por unanimidade o pedido de acampamento ocasional.---------------------Segurança no Município de Ferreira do Zêzere ---------------------------------------Guarda Nacional Republica, nº9190 de 14/12/06, informa que será
equacionado um aumento do efectivo do Posto Territorial de Ferreira do Zêzere, na
próxima colocação de militares. O Sr. Presidente deu conhecimento que o Sr.
Comandante o informou que vieram mais 6 militares, ficando o posto dotado de 18
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elementos. A Câmara tomou conhecimento e deliberou agradecer o ter sido
satisfeito o pedido. -------------------------------------------------------------------------------------Apoio – Transportes -------------------------------------------------------------------------Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere, nº196 de
19/01/07, pede o apoio financeiro da Câmara para a realização de Actividades da
turma do 6ºC – Percursos Alternativos. A Câmara deliberou apoiar, concedendo o
autocarro e assumindo as despesas inerentes. ------------------------------------------------------Cedência de Lote na Zona Industrial ----------------------------------------------------Agostinho Cardoso Farinha, de 28/01/07, pede a concessão de um lote na
Zona Industrial de Ferreira do Zêzere, para o desenvolvimento da actividade de
Central de Betão, Fabrico de Pré - Esforçados, Artefactos em Betão e
Comercialização de Materiais de Construção Civil. A Câmara tomou
conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------Comparticipação Financeira da Câmara nas Actividades da COMURB
para o ano de 2007. -----------------------------------------------------------------------------------Presente um quadro resumo da comparticipação financeira da Câmara
Municipal de Ferreira do Zêzere, nas actividades da COMURB para o ano de 2007,
elaborada por uma Assistente Administrativa da Contabilidade. A mesma foi
aprovada por unanimidade e fica apensa à minuta da acta.---------------------------------------Apoio à Sr.ª D. Eugénia da Conceição Martins----------------------------------------Pendente para informação técnica de enquadramento do regulamento e
apresentação de projecto com mapa de quantidades de materiais necessários.----------------Casa Mortuária de Paio Mendes – Fornecimento de Material ---------------------Presente informação do Sector de Gestão Urbanística - Eng.º Campelo,
datada de 19/12/06, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Aprovado por
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unanimidade o fornecimento de mais 17 m3 de betão, de acordo com a justificação
técnica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos
trabalhos os seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------“Comunidade Urbana do Médio Tejo, sobre Postos e Depósitos de
Combustível”--------------------------------------------------------------------------------------------“Governo Civil de Santarém, sobre deslocação à Roménia”----------------------------“Gat de Tomar, convite para o evento “Gat Tomar 1975-2007” -----------------------“Cristina Margarida Cotrim Santos, sobre pagamento de água”------------------------Aceite por unanimidade as introduções solicitadas. --------------------------------------Comunidade Urbana do Médio Tejo, Fax nº268 de 06/02/07, solicitam
informação sobre o interesse da Câmara em aderir à passagem do processo de
licenciamento de Postos e Depósitos de Combustível, através da Comunidade. A
Câmara deliberou por unanimidade aderir à prestação de serviços de uma empresa
certificada, através da CUMT. Deliberou também comunicar que o técnico
responsável será o Chefe de Divisão da Duoma – Eng.º João Pedro Frias. --------------------Governo Civil de Santarém, nº49 de 05/02/07, convida o Sr. Presidente da
Câmara a integrar a delegação portuguesa que irá visitar Dambovita – Roménia, de
3 a 9 de Março do corrente ano; Solicitam ainda que a Câmara assine um acordo de
cooperação com o Município de Fieni, no sentido de ambos estabelecerem
iniciativas que venham a ser profícuas num futuro próximo; Juntam também cópia
do convite que foi dirigido pelo Sr. Presidente da Região de Dambovita e propõe a
aprovação de um texto que anexam para ser assinado aquando da referida viagem.
Deliberado por unanimidade aderir e submeter o ponto da geminação a aprovação
da Assembleia Municipal (alínea d) do nº4, do art. 53º da Lei nº169/99, de 18 de
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Setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro). O Texto do acordo de
cooperação fica anexo em fotocópia à minuta da acta.--------------------------------------------Gat de Tomar, Fax nº23 de 08/02/07, convida a Câmara a associar-se ao
evento “Gat Tomar 1975-2007”. O Gat no dia 16/01/2007, doou ao Grupo de
Amigos do Convento de Cristo 150 exemplares do livro “Gat Tomar 1975-2007”,
cujo produto se destina na integra ao restauro da colecção de pinturas, proveniente
do Convento das Tinas, que constituirão após esta intervenção patrocinada
integralmente através do evento “Gat Tomar 1975-2007” a pinacoteca do
Convento de Cristo, património Mundial. Propõem à Câmara de Ferreira do
Zêzere, a oferta de 150 exemplares, a fim de se associar a este evento em causa
com um donativo e 500 €. A Câmara considerou de interesse e deliberou por
unanimidade conceder um subsídio de 500,00 € em troca pelos 150 livros.-------------------Cristina Margarida Cotrim Santos, de 05/02/07, pede autorização para o
pagamento de facturas de água em atraso, em 12 prestações, em virtude de não ter
possibilidades para o pagamento na totalidade; Presente informação dos Serviços
de água sobre o assunto. Deliberado ficar o assunto pendente para ser o pedido
assinado pelo respectivo consumidor. ---------------------------------------------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada,
depois de lida e aprovada a minuta da acta, que contém 24 folhas, quando eram 17
horas. - -------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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O Secretário:

_________________________________

