CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO
DO ZÊZERE

ACTA Nº 44/2007
--------Aos seis dias do mês de Julho 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, Carlos Alberto Mendes Martins, Manuel
da Silva António. ---------------------------------------------------------------------------------------Não compareceu à reunião o vereador Sr. Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas
Flores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi secretariada por Fernanda Maria Antunes Caldeira Ideias,
Chefe de Repartição.-----------------------------------------------------------------------------------E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14h 35 m. ------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de
comparência à reunião do vereador Sr. Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores. ----------- Período Antes da Ordem do Dia --------------------------------------------------------Estiveram presentes nesta reunião, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de
Ferreira do Zêzere e o Sr. Amadeu da Silva Aderneira que veio novamente colocar
a questão do acesso da sua propriedade, no Cardal, que confina com o traçado da
antiga estrada. O Sr. Presidente da Câmara sugeriu ao Sr. Aderneira que voltasse na
próxima reunião de Câmara, para melhor esclarecimento sobre o assunto. -------------------O vereador Sr. Manuel António, informou a Câmara, de que amanhã, dia
8 de Julho, a ADIRN vai efectuar uma actividade no Parque de Merendas, com
cerca de 80 pessoas. -----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informou também os Srs. Vereadores de que deslocar-se-á
à Roménia , juntamente com o vereador Sr. Dr. Jacinto, nos próximos dias 12 a 17
de Julho, ficando a substitui-lo o vereador Sr. Manuel António.--------------------------------Pelo Sr. Presidente da Câmara foram ainda apresentados dois Protocolos
a celebrar com o Município de Fieni – Roménia, sendo um para a área cultural e o
outro baseado numa unidade integrada de acções para a educação de crianças.
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Deliberado por unanimidade aprovar a celebração dos referidos Protocolos, ficando
os mesmos anexos, em fotocópia, à minuta da acta. ----------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria n.º 127, no valor total de €
729.377,23 (setecentos e vinte e nove mil trezentos e setenta e sete euros e vinte e
três cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de € 370.827,76
(trezentos e setenta mil oitocentos e vinte sete euros e setenta e seis cêntimos),
Operações Não Orçamentais no valor de € 304.618,68 (trezentos e quatro mil
seiscentos e dezoito euros e sessenta e oito 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 ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de € 436.777,78
(quatrocentos e trinta e seis mil setecentos e setenta e sete euros e setenta e oito
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 n.º 5, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Tomaram conhecimento.-------------------Venda de Terreno----------------------------------------------------------------------------Joaquim Ribeiro, de 20/06/07, após a venda de uma parcela de terreno,
referente ao artigo n.º 93 – Secção B, que se destina à Zona Industrial de Lameiras,
propõe a venda da restante parcela de terreno do referido artigo. Pendente para se
proceder a medição da área sobrante. ---------------------------------------------------------------Pedido de Apoio -----------------------------------------------------------------------
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--------UAEAS – Unidade de Apoio à Educação de Alunos Surdos, pertencente
à escola EB 1 de Riachos, de 22/06/07, envia o boletim de pedido de subsídio de
almoço das alunas Maria Inês Coelho Cotrim e Ana Paula Gonçalves Freitas, para
o ano lectivo de 2007/2008. Deliberado por unanimidade, atribuir o subsídio de
almoço às referidas crianças. -------------------------------------------------------------------------Maria Isabel Rias de Matos Gomes do Carmo, carta datada de 16/06/07,
solicita à Câmara apoio logístico, no sentido da cedência de uma sala, a título
gratuito, para leccionar a filosofia do Yoga em Ferreira do Zêzere. Depois de
analisado o assunto, a Câmara deliberou informar a interessada de que dispõe, a
título gratuito, duas alternativas: - O palco do Cine – Teatro ou Sala da Escola Fixa
de Trânsito, ficando o vereador Sr. Manuel António de coordenar as actividades já
existentes, devendo a Sr.ª Maria Isabel do Carmo, entrar em contacto com este
vereador. -------------------------------------------------------------------------------------------------Estágio------------------------------------------------------------------------------------------Escola Superior de Gestão de Tomar, de 21/06/2007, solicita a
possibilidade da aluna Sara Mendes Penim, finalista da Licenciatura em
Administração Pública, realizar um estágio curricular na Câmara Municipal. A
Câmara aceitou por unanimidade a realização deste estágio, ficando como
orientadora a Técnica Superior Carla Moura. O estágio terá início no próximo mês
de Agosto. -----------------------------------------------------------------------------------------------Cartão de Idoso ------------------------------------------------------------------------------Carlos Alberto Emídio, de 08.06.07, requer o Cartão Municipal de Idoso.
Presente Informação dos Serviços sobre o assunto. De acordo com a informação
dos Serviços, indeferido o pedido. ------------------------------------------------------------
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--------Universidade da Terceira Idade ----------------------------------------------------------Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias, de 29/06/07,
informa da intenção de iniciar uma Universidade da Terceira Idade e solicita a
colaboração da Câmara Municipal para o desenvolvimento do projecto. Depois de
analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade disponibilizar uma sala
para o efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------Acampamento Ocasional -------------------------------------------------------------------Agrupamento 235 da Figueira da Foz – CNE, de 15/06/2007, pede a
concessão de licença para a realização de um acampamento ocasional, de 29 de
Julho a 01 de Agosto de 2007, no Lagar de S. Guilherme – Dornes; Presentes
pareceres favoráveis da GNR e do Delegado de Saúde. Deferido de conformidade
com os pareceres.---------------------------------------------------------------------------------------Professora Maria da Glória Peixoto da Escola EB 2,3 /S Pedro
Ferreiro, de 30/05/2007, pede a concessão de licença para a realização de um
acampamento ocasional, de 25 de Junho a 26 de Junho de 2007, no Lagar de S.
Guilherme – Dornes; Presente despacho do Sr. Presidente, para ratificar. Ratificado
por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------Agrupamento 626 de Linda-a-Velha, de 18/06/2007, pede a concessão de
licença para a realização de um acampamento ocasional, de 29 de Junho a 02 de
Julho de 2007, no lugar da Aderneira; Presentes despacho do Sr. Vice-presidente,
para ratificar. Ratificado por unanimidade.--------------------------------------------------
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--------Construção da Zona Industrial – Reparação de Patologias dos Muros
de Suporte de Terras – Drenagens, presente Relatório sobre o Mérito das
Propostas. Deliberado por unanimidade a intenção de adjudicação da empreitada de
“Construção da Zona Industrial – Reparação de Patologias dos Muros de Suporte
de Terras – Drenagens”, à Firma Odraude – Construção Civil e Obras Públicas,
Lda, pelo montante de € 26.000,00, acrescido do IVA. ------------------------------------------Plano de Valorização e Dinamização do Espaço Urbano de Ferreira do
Zêzere – Zona de Intervenção III, presente Informação Técnica da DUOMA n.º
101/JF/ 2007 de 29/06/2007. Deliberado por unanimidade aprovar: - Os preços
unitários dos trabalhos de espécie da do contrato proposto pelo empreiteiro; - A
realização dos trabalhos a mais constantes nas duas propostas do empreiteiro e que
o prazo para sua realização seja de cinco dias seguidos. A informação técnica fica
apensa em fotocópia à minuta da acta. --------------------------------------------------------------Construção do Centro Escolar de Areias – Revisão de Preços, presente
Informação Técnica da DUOMA de 25/06/2007. Deliberado, com as abstenções
dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins, aprovar a Revisão de
Preços relativamente ao período de Setembro de 2005 a Março de 2007, no valor de
€ 30.620,84 (trinta mil seiscentos e vinte euros e oitenta e quatro cêntimos). A
informação técnica fica apensa em fotocópia à minuta da acta. ---------------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos
trabalhos, os seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------“Fernando Silva solicita informações para eventual compra de terreno no
loteamento Quinta do Adro”--------------------------------------------------------------------------“PAD – Produção de Actividades Desportivas solicita parecer sobre o
percurso da “5ª Volta a Portugal do Futuro edp” que se irá realizar de 24 a 29 de
Julho de 2007” ----------------------------------------------------------------------------------
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--------“Câmara Municipal de Vila de Rei solicita autorização para a colocação de
publicidade relativa à “XVIII Feira de Enchidos, Queijo e Mel” e ainda a isenção
das respectivas taxas referentes a essa mesma publicitação.” -----------------------------------“Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense – Grupo de Teatro
Renascer convida os elementos do grupo de Teatro da Câmara Municipal a
assistirem à sua estreia, na sede da colectividade, dia 07/07/07” -------------------------------“Informação sobre os instrumentos de planeamento para a construção de
dois pavilhões para pecuária” ------------------------------------------------------------------------Aceites as introduções por unanimidade. --------------------------------------------------Fernando Silva, de 29.06.07, solicita informações para eventual compra de
terreno no loteamento Quinta do Adro. Pendente para a próxima reunião, a fim dos
serviços verificarem qual o lote que se encontra para venda, bem como, o valor
atribuído a este lote, no Inventário. ------------------------------------------------------------------PAD – Produção de Actividades Desportivas, de 02.07.07, solicita
parecer sobre a passagem nos percursos indicados relativos à “5ª Volta a Portugal
do Futuro edp” que se irá realizar de 24 a 29 de Julho de 2007”. A Câmara
deliberou, por unanimidade, nada ter a opor na passagem desta prova, nos percursos
da jurisdição da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Vila de Rei, de 04.07.07, solicita autorização para a
colocação de publicidade relativa à “XVIII Feira de Enchidos, Queijo e Mel” e
ainda a isenção das respectivas taxas referentes a essa mesma publicitação.
Autorizado, devendo os cartazes serem retirados após a realização da Feira. ----------------Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense – Grupo de Teatro
Renascer convida os elementos do grupo de Teatro da Câmara Municipal a
assistirem à sua estreia, na sede da colectividade, dia 07/07/0. Dar conhecimento
deste convite aos elementos que integram o Grupo de Teatro da Câmara. -------------
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-------- Instrumentos de planeamento para a construção de dois pavilhões para
pecuária, presente informação técnica n.º 57/AC/07 de 03/07/07, da DUOMA
relativo a um pedido do Sr. José Pegas Miranda para construção de dois pavilhões,
em Serra de Santa Catarina – Pias. Pendente para a próxima reunião. -----------------Encerramento. E pelo Sr Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 65 folhas, quando eram 16 horas e 50
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------
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