CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 40/2007

--------Aos dez dias do mês de Maio 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
14 h e 45m. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------- O vereador Sr. Carlos Martins chamou à atenção para o site da Câmara
que está totalmente desactualizado. Lembra também que durante o período de
Verão o Posto de Turismo deverá estar aberto aos fins-de-semana. ---------------------------- O Sr. Presidente informou que a partir do dia 15 de Junho até 15 de
Setembro, estará aberto aos sábados. ---------------------------------------------------------------- O mesmo vereador continuou, a chamar a atenção para as obras da Rua
Maria Vasques; o proprietário deve, em seu entender, ser notificado para retirar
tudo aquilo que está a ocupar a via pública. -------------------------------------------------------- O Sr. Presidente informou que já o tinha mandado notificar.------------------------- Perguntou ainda o mesmo vereador como é que estava o assunto relativo
à reorganização das Regiões de Turismo, uma vez que a Câmara ainda não se
pronunciou. ---------------------------------------------------------------------------------------1-
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--------O vereador Dr. Jacinto informou que em reunião havida na Região de
Turismo, tinham mandatado o Presidente da Região para o efeito de os representar,
uma vez que não foi pedido ainda nada além dos pareceres à Região; caso venham
a ser cinco regiões a nossa deveria ser transversal ao País; se forem mais pequenas
o nosso concelho devia ficar na Região onde ficasse o concelho de Ourém. ------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria, nº 88, no valor total de €
492.546,79 €(quatrocentos e noventa e dois mil quinhentos e quarenta e seis euros e
setenta e nove cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de €
135.591,24 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e noventa e um euros e vinte e
quatro cêntimos), Operações Não Orçamentais no valor de € 303.024,76 (trezentos
e três mil vinte e quatro euros e setenta e seis cêntimos) e Documentos no valor de
€ 53.927,72 (cinquenta e três mil novecentos e vinte sete euros e setenta e dois
cêntimos). Tomaram conhecimento.-----------------------------------------------------------------Contabilidade – Pagamentos --------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de € 25.572,83
(vinte cinco mil quinhentos e setenta e dois euros e oitenta e três 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 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.--------------------Estágios-----------------------------------------------------------------------------------------CEFA – Centro de Estudos e Formação Autárquica, circular nº 38 de
19/04/2007, comunica que receberam um maior número de vagas do que os
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candidatos existentes para o Curso de Administração Autárquica, não tendo sido
esta Autarquia contemplada. Tomaram conhecimento. ------------------------------------------Taxa Municipal -------------------------------------------------------------------------------ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, circular nº 51
de 18/04/07, sobre lançamento de uma Taxa Municipal destinada à Prevenção e
Gestão de Risco e Protecção Civil. Tomaram conhecimento. -----------------------------------Resíduos Sólidos------------------------------------------------------------------------------Resitejo, fax nº 91 de 26.04.07, informa o acerto do 1º trimestre de 2007
relativamente à deposição de resíduos sólidos urbanos no Aterro Sanitário.
Aprovados os quantitativos de acordo com o Mapa. ----------------------------------------------Mini – Campos UEFA-----------------------------------------------------------------------Associação de Futebol de Santarém, nº 2108 de 04.05.07, envio de cópia
do ofício da Federação Portuguesa de Futebol e Listagem das Candidaturas
seleccionadas para instalação de Mini – Campos, onde o concelho não foi
contemplado. Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------Pedido de Apoio ------------------------------------------------------------------------------Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Stº Amaro, de
30.04.07, pede o apoio logístico e financeiro para o VII Festival de Folclore, para o
dia 22 de Setembro. Deliberado atribuir um subsídio de setecentos euros.
Deliberado também autorizar a ocupação da via pública. ---------------------------------------Junta de Freguesia de Águas Belas, nº 39 de 09/04/07, pede a
colaboração da Câmara para apoiarem os Peregrinos que se dirigem ao Santuário
de Fátima, à semelhança dos anos anteriores. Deliberado apoiar como nos anos
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anteriores ou seja assumir o pagamento da factura da Farmácia, proveniente desse
apoio aos peregrinos. ----------------------------------------------------------------------------------Associação de Melhoramentos Cultura e Recreio de Dornes, de
26.03.07, solicita um subsídio no valor de € 1.200, para fazer face às despesas da
antestreia do filme “Dot.com”. Deliberado atribuir um subsídio de mil e duzentos
euros para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------------Conta de Gerência ---------------------------------------------------------------------------Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do
Zêzere, nº 148 de 05.04.07, envia um exemplar do Relatório de Contas de 2006.
Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------Acção Salto com VIP ------------------------------------------------------------------------GET HIGH, Lda., de 19/04/07 propõe o salto com Merche para dia 13 ou
20 de Maio, de acordo com as conversações tidas. Deliberado que face às
dificuldades económicas não é possível aderir. No entanto o município está
receptivo para a instalação de uma escola de Pára-quedismo. ----------------------------------Aquisição de Livros--------------------------------------------------------------------------Fotografia Alvão, propõe a aquisição da obra “Portugal Português”, sendo
o preço de cada exemplar de € 36, mais IVA. Tomaram conhecimento. ----------------------Lagar de S. Guilherme ----------------------------------------------------------------------Abel de Almeida, de 30.04.07, solicita o aluguer ou a autorização para
utilizar o Lagar de S. Guilherme com o objectivo de organizar festas de baptizado e
aniversário. A Câmara não possui regulamentação para o efeito pelo que não é
possível alugar. -----------------------------------------------------------------------------------------Utilização de Escola-------------------------------------------------------------------
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--------João Silva, de 30.03.07, tendo adquirido uma casa no lugar de Almogadel,
da freguesia de Chãos, solicita o aluguer da Escola de Almogadel, que se encontra
encerrada, para nela instalar um minimercado, visto não existir nenhum lugar onde
se possam comprar produtos alimentares. A Câmara deliberou por unanimidade
solicitar autorização à Assembleia Municipal para vender Escolas desactivadas. -----------Troféu do Nabão -----------------------------------------------------------------------------Centro Cultural Recreativo e Desportivo de Minjoelho – Secção de
Todo-o-Terreno, divulga o “3º Troféu do Nabão”. Tomaram conhecimento e fica
fotocópia do cartaz junto à minuta. -----------------------------------------------------------------Plano Regional de Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do Tejo
– PROVT – OVT -------------------------------------------------------------------------------------- Presente informação técnica nº 62/JF/2007. O assunto ficou pendente para a
próxima reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------Pedido de Dispensa de Instalação Sanitária para Funcionários do Café
Petiscos do Zêzere, Lda. ----------------------------------------------------------------------------- Presente informação nº 30/AC/07 e que fica apensa em fotocópia à minuta
da acta, sobre as obras para execução de instalação sanitária para o pessoal de
serviço no estabelecimento e que o requerente solicita a dispensa por ser
materialmente impossível a execução das mesmas, conforme consta da Informação
Técnica. Deliberado por unanimidade dispensar as referidas instalações. ---------------------Presente Proposta do Vereador Dr. Jacinto Lopes referente à 4ª
Marcha Atlética e o 2º km de Corrida de Ferreira do Zêzere. ------------------------------ A proposta fica apensa à minuta da acta e foi aceite por unanimidade. Esta
actividade é promovida em parceria com o Clube de Atletismo de Ferreira do
Zêzere. Os prémios monetários a atribuir totalizam a quantia de € 1.010, 00 (mil e
dez euros) e o valor dos troféus em cerca de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros).
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As despesas com os lanches, águas a distribuir e a refeição dos Juízes serão
também assumidas pela Câmara. Aprovada por unanimidade. ---------------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos
trabalhos os seguintes assuntos:
--------“Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere – 1ª Expo
Solidariedade do Concelho”.--------------------------------------------------------------------------“Câmara Municipal de Fieni, participação nas Festas do Concelho”. -----------------“Aumento de Compropriedade – Paulo Luís Soeiro Pardal e Maria Manuela
Gomes Santos”. -----------------------------------------------------------------------------------------“Aumento de Compropriedade – Paulo Luís Soeiro Pardal e Maria Manuela
Gomes Santos”. -----------------------------------------------------------------------------------------“Modificação ao Orçamento nº 4, no valor de € 73.900,00 e às Grandes
Opções do Plano nº4 “, para ratificar ----------------------------------------------------------------“Alteração ao Alvará de Loteamento nº 3/00”.-------------------------------------------- “Actividades culturais/desportivas a desenvolver até final de 2007”
-------- Aceites, por unanimidade, as referidas introduções. ------------------------------------Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere, enquanto
Instituição envolvida na organização da 1ª Expo Solidariedade do Concelho dá a
conhecer a organização e objectivos da mesma. Pedem a cedência de espaço para a
exposição. A Câmara autoriza e cede o espaço no Centro Cultural para a
Exposição, bem como o material expositor e técnico de som; a actividade irá
decorrer de 11 a 16 de Junho.-------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Fieni, mail de 07.05.07, agradece convite para
participar nas Festas do Município de Ferreira do Zêzere, no período de 8 a 14 de
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Junho de 2007. A Câmara vai preparar o programa que irá incluir parte lúdica e
técnica, com visitas a locais. -------------------------------------------------------------------------Aumento de Compropriedade -------------------------------------------------------------Paulo Luís Soeiro Pardal e Maria Manuela Gomes Santos, de 08.05.07,
pedem o parecer da Câmara nos termos do art. 54º, da Lei nº 64/2003 de 23/08,
relativamente ao prédio descrito na matriz predial sob o artigo 328º – Secção B, da
freguesia de Beco. Presente parecer da Duoma sobre o assunto. Deliberado, por
unanimidade, autorizar. -------------------------------------------------------------------------------Paulo Luís Soeiro Pardal e Maria Manuela Gomes Santos, de 08.05.07,
pedem o parecer da Câmara nos termos do art. 54º, da Lei nº 64/2003 de 23/08,
relativamente ao prédio descrito na matriz sob o artigo 330º – Secção B, da
freguesia de Beco. Presente parecer da Duoma sobre o assunto. Deliberado, por
unanimidade, autorizar. -------------------------------------------------------------------------------Modificação ao Orçamento nº 4, no valor de € 73.900,00 e às Grandes
Opções do Plano nº 4, para ratificar. Aprovado com 2 abstenções dos vereadores
Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. ------------------------------------------------------------Alteração de Alvará.-------------------------------------------------------------------------Templar, SA, requer alteração ao Alvará de Loteamento Urbano nº 3/00,
em Castanheira. Presente parecer da Duoma sobre o assunto, que fica apenso em
fotocópia à minuta da acta. A alteração do alvará consiste apenas na afectação do
uso da totalidade dos seus lotes para fins turísticos. De conformidade com o
constante na informação técnica, datada de 09.05.2007, a Câmara deliberou, por
unanimidade, aprovar o averbamento ao alvará nº 3/00 que se destina a
“Aldeamento Turístico” da afectação da totalidade dos lotes a “unidades de
alojamento do aldeamento turístico, com excepção do lote 25 que se destina a
Centro Naútico”.----------------------------------------------------------------------------------------Actividades Culturais/Desportivas a Desenvolver até final de 2007. ------7-
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-------- Para além das aulas de dança, natação para o 1º ciclo e pré – primário,
actividades da Escola Fixa de Trânsito e actividades em meio aquático para idosos,
a Câmara Municipal deliberou a partir de Junho, inclusive, realizar uma actividade
cultural mensal a exemplo dos anos anteriores. Estas actividades serão sobretudo
produzidas por Grupos do Concelho, havendo aqui ou ali a actuação de grupos
externos à nossa comunidade, para dar a conhecer aos Ferreirenses outras
experiências e sobretudo outras formas de cultura. Estas actividades deverão ser
realizadas no novo espaço do Centro Cultural, à excepção da última, que deverá ter
como espaço um templo religioso. Assim: - Dia 1 de Junho de 2007 – Dia Mundial
da Criança, será comemorado com actividades que os s miúdos gostam, tais como:
- Insufláveis gigantes e cinema, junto à Piscina Municipal; - Integradas no
Feriado Municipal: - Dia 7 de Junho de 2007 – 4ª Légua de Marcha Atlética e o 2º
km de corrida; - Dia 9 de Junho de 2007 – Marchas Populares de Stº António; - Dia
10 de Junho de 2007 – 8ª Rota Aérea ao Lago Azul; - Dia 13 de Junho de 2007 –
Concerto com a Orquestra Clássica do Centro, com a participação Rão Kyao; - Em
Julho de 2007: - Encontro dos Grupos de Cantares do Concelho (Sons de Águas
Belas, Verde Pinho, Cantares do Zêzere e Rouxinóis); - Em Agosto de 2007: Orquestra Scalabitana (a); - Grupo Milénio (a); - Em Setembro de 2007 –
Convívio de Bandas de Concerto – Filarmónica Ferreirense e Frazoeirense; - Em
Outubro de 2007: - Convívio de Ranchos Folclóricos do Concelho: - Vila de Pias,
Alegria do Alqueidão de Stº Amaro e Beco Stº Aleixo; - Grupo de Acordeão; - Em
Novembro de 2007 – Teatro pelo Grupo da Câmara Municipal; - Teatro pelo
Grupo da Filarmónica Frazoeirense; - Em Dezembro de 2007 – Concerto de Natal
pelo Grupo Vox Angelis (a).-------------------------------------------------------------------------- (a) Dependentes de confirmação. ----------------------------------------------------------- Todas as restantes actividades, à excepção, do Dia Mundial da Criança e
das previstas para as Comemorações do Feriado Municipal, dependem da
disponibilidade dos Grupos, para definição de datas. --------------------------------------
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Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 35 folhas, quando eram 17 horas. ------

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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