CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 36 /2007
--------Aos quinze dias do mês de Março 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 50m. -----------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------Presentes moradores de Bairrada, Bairradinha e Cardal, reclamando
sobre a extinção do transporte público, desde o passado dia 5 de Março, às
segundas-feiras. Solicitam a intervenção da Câmara e entregaram um abaixoassinado, cuja fotocópia fica apensa à minuta da acta.--------------------------------------------Pelo Sr. Presidente foi dado conhecimento que no próximo dia 24 de
Março corrente, se irá realizar em Dornes a antestreia do filme Dot.Com que irá
contar com a presença de Sua Excelência. o Sr. Presidente da República.
Atendendo ao grande evento, ao interesse turístico e cultural, que isso traz para a
nossa região, deliberou a Câmara apoiar e assumir a estadia dos actores, refeições,
bem como a realização de fogo de artifício, segurança, etc. ------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara confirmou a presença de Sua Excelência o
Sr. Presidente da República, em Ferreira do Zêzere, no próximo dia 24 de Março,
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onde irá proceder à inauguração do Centro Cultural e Centro Municipal de
Colectividades. -----------------------------------------------------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº51, no valor total de
595.918,19 € (quinhentos e noventa e cinco mil novecentos e dezoito euros e
dezanove cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 240.559,87 €
(duzentos e quarenta mil quinhentos e cinquenta e nove euros e oitenta e sete
cêntimos), Operações Não Orçamentais no valor de 301.427,53 € (trezentos e um
mil quatrocentos e vinte e sete euros e cinquenta 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 total de 42.744,30 €
(quarenta e dois mil setecentos e quarenta e quatro euros e trinta 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 art. 64º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro. Tomaram conhecimento--------------------------------Pagamento de Água--------------------------------------------------------------------------Maria Manuela da Conceição Cotrim Silva, pede autorização para o
pagamento do ramal de água para a sua habitação em Barrada – Dornes, em
prestações, em virtude de ter dificuldades financeiras e não poder pagar na
totalidade; Presente Informação dos Serviços de Água sobre o assunto. Indeferido
em virtude do rendimento ser superior ao permitido em Regulamento. -----------------2-
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--------Cristina Margarida Cotrim Santos, de 05/02/07, de novo a reunião, na
qualidade de filha do consumidor Justino Maria dos Santos, pede autorização para
o pagamento da factura de água do mês de Maio de 2006, no valor de 969,96 €, do
mês de Julho de 2006, no valor de 467,96 €, e do mês de Novembro de 2006, no
valor de 277,66 €, em 12 prestações, em virtude de não terem possibilidades
económicas para o pagamento na totalidade; Presente Informação dos Serviços de
água sobre o assunto. A Câmara deliberou manter a deliberação de 07.09.2006;
quanto às restantes autorizou, o pagamento em 12 prestações. ---------------------------------Acordo Comercial----------------------------------------------------------------------------Aluvia Rent-a-car, apresentam a empresa e enviam um Acordo Comercial,
relativamente a condições específicas para aquisição de viaturas. Tomaram
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Passeio Turístico Todo o Terreno --------------------------------------------------------Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do
Zêzere, nº105 de 06/03/07, pede apoio financeiro para a realização da “6ª Edição
do Passeio Turístico Todo o Terreno” no dia 7 de Abril de 2007. A Câmara
deliberou oferecer o jantar aos participantes até ao valor máximo de 14€ por
pessoa. O Vice – Presidente, Dr. Jacinto Lopes e o vereador Sr. Carlos Martins não
participaram na votação. ------------------------------------------------------------------------------Anexação de Prédios-------------------------------------------------------------------------Maria Augusta Soledade Filipe da Costa Soares, pede parecer para
anexar os prédios urbanos das matrizes 617, 618 e 914, constituindo um só artigo;
Presente informação da Duoma sobre o assunto. Deferido de acordo com a
informação técnica.-------------------------------------------------------------------------------------Subsidio ---------------------------------------------------------------------------------3-
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--------Junta de Freguesia de Paio Mendes, nº9/07 de 01/02/2007, pede a
atribuição de um subsídio para pagamento dos seguros de acidentes com o pessoal
que se encontra ao serviço daquela Junta, através do Centro de Emprego. De
acordo com a deliberação, tomada em reunião de 28.08.2003, só é autorizado o
apoio financeiro para subsídio de refeição e seguro até três trabalhadores por
freguesia. Neste sentido e estando a Junta em causa a beneficiar já de dois
trabalhadores, é apenas concedido a um que é o Sr. Augusto Américo Cardoso
Rodrigues. -----------------------------------------------------------------------------------------------Sistema de Telegestão -----------------------------------------------------------------------Águas do Centro, nº444/07 de 26/02/07, pedem autorização para a
instalação de equipamentos de medição de nível, medição de caudal e respectivo
quadro eléctrico nos Reservatórios de Pias, Chãos, Areias e Igreja Nova do Sobral.
Deferido. ------------------------------------------------------------------------------------------------Resíduos Sólidos------------------------------------------------------------------------------Resitejo, Fax nº36 de 16/02/07, envia quadro com o cálculo mensal de
2006 a aplicar na facturação de 2007, relativa à deposição de resíduos sólidos
urbanos no aterro sanitário e pedem a aprovação dos mesmos para efeitos de
emissão de factura. A Câmara aprova a média mensal de 2006 a aplicar em 2007. ---------Marchas de Santo António/2007 ----------------------------------------------------------Rancho Folclórico e Etnográfico da Vila de Pias, nº 2 de 16/02/07,
informam não poder participar nas Marchas de Santo António/2007, em virtude de
terem assumido anteriormente uma actuação nos Açores. Tomaram conhecimento. --------Agradecimento-------------------------------------------------------------------------
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--------Gabinete de Apoio Técnico de Tomar, nº29 de 16/02/07, agradece a
decisão da Câmara em se associar ao projecto “Gat Tomar 1975-2007” e informam
que já efectuaram a entrega dos 150 livros. Deliberado, por unanimidade, dispor
para venda 100 livros ao preço de 5€ cada, com IVA incluído. ---------------------------------Aquisição de Livros--------------------------------------------------------------------------José Leones Lima, de 15/02/07, sendo paraplégico com 80% de
deficiência e desempregado há mais de 2 anos, pede a colaboração da Câmara
através da aquisição de alguns exemplares do seu livro “Culpado me Confesso”, ao
preço de 12,00 €, mais despesas de envio de correio. Pendente para a próxima
reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------Carta Arqueológica de Ferreira do Zêzere ---------------------------------------------Centro de Estudos e Protecção do Património da Região de Tomar,
nºVC001, de 19/02/07, pede a colaboração da Câmara através da oferta de alguns
exemplares da Carta Arqueológica do Concelho de Ferreira do Zêzere, para
enriquecimento da Biblioteca daquela Associação. Deliberado oferecer 4 livros. -----------Biogás de Digestão Anaeróbia -------------------------------------------------------------Resitejo, nº177 de 21/02/07, enviam cópia do ofício remetido aos Ministros
do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional e da
Economia e Inovação, sobre a revisão do tarifário para a energia produzida a partir
do Biogás de Digestão Anaeróbia. A Câmara tomou conhecimento e concorda com
a decisão tomada. --------------------------------------------------------------------------------------Plano de Actividades para 2007 – Associações-----------------------------------------Associação do Rancho Folclórico da Alegria de Alqueidão Stº Amaro,
enviam o Plano de Actividades para o ano de 2007. Tomaram conhecimento. -------5-
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--------Associação Desportiva e Recreativa de Águas Belas, nº07/002 de
17/02/07, enviam o Plano de Actividades e Orçamento para 2007. Tomaram
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias, nº45 de
19/02/07, enviam o Plano de Actividades e Orçamento para 2007. Tomaram
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Estágio Curricular ---------------------------------------------------------------------------Escola Profissional de Tomar, nº69 de 15/02/07, pede para o aluno David
Penim, do 3º ano do Curso Técnico de Informática/Manutenção de Equipamento,
efectuar nesta Câmara o estágio curricular durante o mês de Julho. A Câmara
deliberou, por unanimidade, aceitar o estágio solicitado, durante o estágio será
acompanhado pelo Engº Pedro Corado. ------------------------------------------------------------Centro Hospitalar do Médio Tejo --------------------------------------------------------Câmara

Municipal

de

Tomar,

nº325-10/PR

de

19/02/07,

dá

conhecimento da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, sobre o Centro
Hospitalar do Médio Tejo. Tomaram conhecimento. ---------------------------------------------Cedência do Lagar de S. Guilherme -----------------------------------------------------Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 347 – S. Jorge, Fax de
07/02/07, pede autorização para utilizarem as instalações do Lagar de S. Guilherme
para servir de apoio a um acampamento que irá ser realizado de 31 de Março a 3 de
Abril. Deliberado, por unanimidade, autorizar a cedência das instalações. -------------------Convocatória de reunião-------------------------------------------------------------
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--------Tagusgás, de 28/02/07, convoca os accionistas para estarem presentes na
reunião da Assembleia Geral no dia 30 de Março de 2007, pelas 16 horas.
Tomaram conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------Constituição dos Núcleos Locais de Inserção ------------------------------------------Instituto de Segurança Social, pede a indicação de um representante da
Câmara no Núcleo Local de Inserção, nos termos do nº3, do art. 33º, da Lei
nº13/2003, de 21 de Maio; Presente Informação da Técnica Superior de Serviço
Social sobre o assunto e que fica apensa em fotocópia à minuta da acta.
Deliberado, por unanimidade, nomear a Técnica Superior de Serviço Social, Zita
Freire, como representante da Autarquia, no Núcleo de Inserção Local de Ferreira
do Zêzere.------------------------------------------------------------------------------------------------Ruído no Restaurante Lago Azul ---------------------------------------------------------António Araújo Simões, de 12/01/07, reclama relativamente ao ruído
efectuado pelo Restaurante Lago Azul e pede a intervenção da Câmara para a
resolução do problema; Presente Informação da Duoma sobre o assunto, que fica
apensa em fotocópia à minuta da acta. A Câmara deliberou, por unanimidade, que
de acordo com o ponto 4 da Informação, o horário de funcionamento do
estabelecimento seja alterado de modo a encerrar às 23 horas, que corresponde ao
início do período nocturno. Notificar o gerente do estabelecimento e dar
conhecimento ao reclamante. -------------------------------------------------------------------------Restaurante Lago Azul, Similares e Hotelaria Lda – Presente
Informação da Duoma sobre dispensa da realização de obras no
estabelecimento. --------------------------------------------------------------------------------
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--------De acordo com a informação técnica a Câmara aceita a dispensa de
instalações sanitárias para funcionários do estabelecimento, face à justificação
apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------Modificação ao Orçamento nº1, no valor de 78.000,00 € e Modificações
às Grandes Opções do Plano Nº1, para ratificação do despacho do Sr. VicePresidente -----------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado, com 2 abstenções dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos
Salgado. -------------------------------------------------------------------------------------------------Cancelamento do apoio prestado no Processo de D. Maria Natália
Freitas Godinho Antunes ---------------------------------------------------------------------------Tomaram conhecimento e deliberaram cancelar o apoio concedido, face à
informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------Sistema de Saneamento de Dornes – Instalação de colector no terreno
de Paula Ilene Fassman -----------------------------------------------------------------------------Presente informação técnica nº 39/JF/2007, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. Analisada a mesma, deliberou a Câmara, por unanimidade e
conforme o estabelecido, verbalmente com a proprietária do terreno, Paula Ilene
Fassman, fazer uma escritura pública de servidão para aqueduto, numa extensão
450m, por 3m de largura, onde irá passar o colector do Sistema de Saneamento. A
proprietária é indemnizada no montante € 317,55 (trezentos e dezassete euros e
cinquenta e cinco cêntimos) valor igual à execução do ramal de ligação de esgotos
domésticos, referente à habitação da proprietária. -------------------------------------------------Congresso da Europassion/2007 ---------------------------------------------------------Presente informação do vereador Sr. Manuel António, que fica apensa à
minuta da acta. Deliberado que o Município de Ferreira do Zêzere se faça
representar. ---------------------------------------------------------------------------------------
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--------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos
trabalhos os seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------“Plano de Controlo de Qualidade da Água de Consumo Humano-2007”. ------------“Patrícia Andreia Dias Gomes e Paulo Jorge Inácio da Silva, sobre
constituição de compropriedade”.--------------------------------------------------------------------“Programa Cultura (2007-2013)” -----------------------------------------------------------“Apoio no tratamento do David Antunes de 8 meses”. ----------------------------------“Substituição de dois membros do Júri das Bolsas de Estudo”. ------------------------“Filme Dot.com”.------------------------------------------------------------------------------Aceites, por unanimidade, as referidas introduções. -------------------------------------Plano de Controlo de Qualidade da Água de Consumo Humano-2007.----------Presente informação técnica nº 10/HA/2007, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta, sobre a proposta de orçamento para o PCQA 2007. Deliberado, por
unanimidade, aprovar a mesma. ---------------------------------------------------------------------Constituição de compropriedade ---------------------------------------------------------Patrícia Andreia Dias Gomes e Paulo Jorge Inácio da Silva, de
28/02/07, pedem o parecer da Câmara a que se refere o artigo 54º da Lei nº64/2003
de 23 de Agosto, relativamente ao prédio descrito na matriz predial sob o artigo
13º, Secção G, da freguesia de Ferreira do Zêzere; Presente Informação da Duoma
sobre o assunto. Deliberado de acordo com o parecer técnico, que fica apenso à
minuta, deferir o pedido. ------------------------------------------------------------------------------Programa Cultura (2007-2013)------------------------------------------------------------Presente informação do adjunto do Sr. Presidente, que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta, sobre propostas de candidaturas na área cultural,
conforme foi divulgada, a acção 1.2.1 – Acção de cooperação, através do Jornal
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Oficial da União Europeia de 07/11/2006. A Câmara analisou o assunto e
deliberou, por unanimidade, fazer a proposta de candidatura, conforme consta da
informação, porque considera de grande interesse para o Município. A candidatura
será no âmbito dos “Círius”. --------------------------------------------------------------------------Apoio no tratamento do David Antunes de 8 meses ----------------------------------Presente informação da Técnica Superior de Serviço Social, que fica apensa
em fotocópia à minuta da acta. Trata-se de uma família com um baixo nível
socioeconómico em que o filho, de nome David, com 8 meses, vai ter de ser
submetido a um transplante de uma parte do fígado da mãe, no Hospital da
Universidade de Coimbra, uma vez que sofre de cirrose hepática. Todo este
processo terá elevados custos, com a agravante que os pais terão que interromper as
suas actividades profissionais, uma vez que a mãe vai necessitar de cerca de 2
meses de repouso absoluto. Dado haver conhecimento que foi aberta uma conta
com pessoas idóneas, designada por “Campanha de Solidariedade David”,
deliberou a Câmara, por unanimidade, atribuir um subsídio de mil euros para início
de conta. A Câmara deliberou também que a Técnica Superior de Serviço Social,
deve fazer relatórios mensais, da situação a fim da autarquia poder continuar a
apoiar se necessário.------------------------------------------------------------------------------------Substituição de Membros do Júri do Concurso para Bolsas de Estudo e
de Deslocação.------------------------------------------------------------------------------------------O membro do Júri, vereador Sr. Carlos Salgado informou que estava
impedido de fazer parte do Júri, nos termos da alínea b), do artigo 44º, do C.P.A..
Câmara deliberou que passará a ocupar o lugar o vereador Sr. Manuel António. Foi
também deliberado que, face à demissão apresentada pelo Presidente da
Assembleia Municipal, Sr. António Fernando Lopes Carraço, passará a ocupar esse
lugar como membro do Júri do Concurso, o Sr. Eurico de Alcobia. ----------------------------Filme Dot.Com. ------------------------------------------------------------------------
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--------Dado o grande interesse do Filme, uma vez que as filmagens do mesmo
decorreram quase todas na freguesia de Dornes, deste concelho, deliberou a
Câmara, por unanimidade, dar a possibilidade aos Ferreirenses de verem o Filme
gratuitamente. Para o efeito deliberaram contactar a Lusomundo para o aluguer de 9
sessões, a distribuir uma por cada freguesia, entregando às Juntas de Freguesia a
distribuição dos bilhetes, mais duas para a Câmara receber inscrições de quem não
tenha tido oportunidade de ver nas primeiras nove sessões. -----------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 57 folhas, quando eram 17h e 50m. ---

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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