CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 53/2007

--------Aos quinze dias do mês de Novembro 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
Sr. Dr. Jacinto Lopes Cristas Flores, na qualidade de Vice – Presidente, estando
presentes os vereadores Srs. Carlos Ferreira Salgado, Carlos Alberto Mendes
Martins, Manuel da Silva António. ------------------------------------------------------------------Não compareceu à reunião o Presidente da Câmara, Sr. Luís Ribeiro Pereira.
--------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 30m. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------Pelo vereador Sr. Carlos Salgado foi novamente chamada a atenção para
colocação da rampa do Mercado, que nunca mais foi colocada. --------------------------------Pelo vereador Sr. Carlos Martins foram pedidos os relatórios mensais do
serviço efectuado pelo Médico Veterinário deste Município, que deve apresentar,
mensalmente, por escrito, ao Presidente. -----------------------------------------------------------O Vice – Presidente informou que já lhe tinham sido pedidos. Deliberado
pedir por escrito.----------------------------------------------------------------------------------------O mesmo vereador voltou a chamar a atenção para as irregularidades das
passadeiras que nunca mais foram reparadas, junto à rotunda que fica na Rua
Brigadeiro Lino Valente. Além destas passadeiras da Vila, na sua totalidade
encontram-se invisíveis, além disso a sinalização horizontal da estrada de Águas
Belas ao Carril, desde que a estrada foi reparada, deixou de ter. -------------------------
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--------Pediu também que fosse solicitado o parecer escrito ao Dr. Montalvo, sobre
a Zona Industrial. ---------------------------------------------------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 218, no valor total de €
624.344,26 (seiscentos e vinte e quatro mil trezentos e quarenta e quatro euros e
vinte seis cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de € 244.929,14
(duzentos e quarenta e quatro e mil novecentos e vinte e nove euros e catorze
cêntimos), de Operações Não Orçamentais no valor de € 325.484,33 (trezentos e
vinte cinco mil quatrocentos e oitenta e quatro euros e trinta e três cêntimos) e
Documentos no montante 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 € 239.543,40
(duzentos e trinta e nove mil quinhentos e quarenta e três euros e quarenta
cêntimos). Tomaram conhecimento. ----------------------------------------------------------------Alteração de Tarifas-------------------------------------------------------------------------Presente Informação do Vereador Dr. Jacinto Lopes, de 05.11.07, sobre
alteração das tarifas aplicáveis ao serviço de recolha, depósito e tratamento de
RSU, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Os vereadores Sr. Carlos
Martins e Sr. Carlos Salgado votaram contra e fizeram a seguinte declaração de
voto: “Por variadíssimas vezes foi chamada a atenção do executivo para que todos
os municípios sejam obrigados à ligação da água, conforme Regulamento em vigor.
Segundo informação existem 700 habitações sem ligação de água. Acontece que o
pagamento de resíduos é pago pelos munícipes com consumo e ligação de água.
Assim não concordamos com o aumento das taxas enquanto não for resolvido este
problema e que para além disso o serviço prestado não é eficiente por falta de
lavagem dos contentores”. O vereador Sr. Manuel António votou a favor, bem
como o Sr. Vice – Presidente, que na qualidade de Presidente da reunião usou o
voto de qualidade. Deliberado enviar à Assembleia Municipal. -------------------------2-
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--------Presente Informação do Vereador Sr. Dr. Jacinto Lopes, de 08.11.07,
sobre Tarifas aplicáveis ao Serviço de Abastecimento de Águas, que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta. Aprovada por unanimidade. Deliberado dar
conhecimento à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------Transmissão de Aluguer de Táxi ---------------------------------------------------------Américo Dias Afonso, de 26.10.07, requer a transmissão, para seu nome,
do táxi da firma Táxi Frazoeirense, Lda. Presente Informação dos Serviços.
Deferido por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------Rectificação da Alteração de Alvará-----------------------------------------------------Tomargest, Lda., de 01.10.07, requer rectificação da alteração ao Alvará
de Loteamento Urbano nº 2/05, sito na Quinta de Santa Margarida, da freguesia e
concelho de Ferreira do Zêzere. Presente Informação Técnica da DUOMA sobre o
assunto. A rectificação consiste na diminuição das áreas dos lotes nºs 2 e 6.
Deferido, por unanimidade, de acordo com a informação técnica.------------------------------Construções Século XX de Santa Catarina da Serra, Lda, de 27.09.07,
requer Alteração de Proposta de Loteamento Urbano, com o processo nº 3/2002,
sito na Rua Dr. António Baião, da freguesia e concelho de Ferreira do Zêzere.
Presente Informação Técnica da DUOMA sobre o assunto. A alteração consiste na
diminuição do número de fogos, num total de 15. Deferido por unanimidade. ---------------Aumento de Compropriedade-------------------------------------------------------------José Manuel Gaspar Zeferino, de 22.10.07, solicita o parecer da Câmara
nos termos do artigo 54º, nº 1, da Lei nº 64/2003, de 23 de Agosto, relativamente
ao prédio descrito na matriz predial rústica sob o artigo 25 – Secção N, da
freguesia de Dornes. Presente Informação Técnica da Duoma. Deferido por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------3-
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--------José Manuel Gaspar Zeferino, de 22.10.07, solicita o parecer da Câmara
nos termos do artigo 54º, nº 1, da Lei nº 64/2003, de 23 de Agosto, relativamente
ao prédio descrito na matriz predial rústica sob o nº 169 – Secção L, da freguesia
de Igreja Nova. Presente Informação Técnica da Duoma. Deferido por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------Eileen Elisabeth Bowden e marido, de 23.10.07, solicita parecer da
Câmara nos termos do artigo 54º, da Lei nº 64/2003 de 23 de Agosto,
relativamente ao prédio descrito na matriz predial rústica sob o artigo nº 24 –
Secção I, da freguesia de Dornes. Presente Informação Técnica da Duoma.
Deferido por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------Isenção de Taxas -----------------------------------------------------------------------------Pedro Manuel Ferreira Godinho, de 02.11.07, requer isenção de taxas no
licenciamento de uma moradia, sita no lugar de Barcaio, da freguesia de Águas
Belas. Presente Informação Técnica da Duoma. Deferido por unanimidade. -----------------Francisco Antunes da Costa, de 29.10.07, requer isenção de taxas no
licenciamento de uma moradia, sita no lugar de Outeiro da Frazoeira, da freguesia
de Dornes. Presente Informação Técnica da Duoma. Deferido por unanimidade.------------Atribuição de Nome de Rua ---------------------------------------------------------------Presente Informação da Duoma, de 02.11.07, sobre atribuição de nome à
Travessa que liga a Rua D. Nuno Rodrigues com a Rua de S. Miguel. Deliberado
atribuir o nome de Travessa de S. Miguel. ---------------------------------------------------------Presente Informação do Vereador Sr. Dr. Jacinto, de 12.11.2007,
ratificação de posição assumida em reunião do GAT e cuja fotocópia fica apensa
em fotocópia à minuta da acta. Ratificada, por unanimidade, a decisão tomada
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relativamente aos arquivos do GAT serem entregues à Câmara Municipal até os
mesmos virem a integrar o espólio da futura Empresa Intermunicipal. ------------------------Normas

Internas

de

Utilização

dos

Sistemas

Informáticos

e

Tecnológicos do Município de Ferreira do Zêzere. Presentes para análise e cuja
fotocópia fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Aprovadas por unanimidade. ---------Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2008---------------------------Presente as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2008, cujo montante é de
13.964.240 €. Pelos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins foi
declarado: - Analisadas que foram as Grandes Opções do Plano e Orçamento para
2008 concluímos: 1º Ausência de uma acção participativa, quer dos vereadores da
oposição, quer das Juntas de Freguesia; 2º Mais uma repetição de muitos projectos
que continuam no papel e que passam de ano para ano, sem que tenham sido
executados; 3º Uma vertente necessária e urgente neste concelho é a vertente
económica, no entanto muito pouco está previsto para o ano 2008 neste sector; 4º
Ausência de actividades que atraiam o desenvolvimento económico para o
concelho nomeadamente, feira concelhia, amostra de produtos, etc; 5º Repetição
das actividades de desporto, cultura, sem quaisquer novidades dignas de registo; 6º
Inclusão de obras sem projectos actualmente, com verbas a incluir em 2008, cuja
concretização se nos afigura impossível, nomeadamente a beneficiação da estrada
348 – Vila de Rei no valor de 954.000,00. Por esta razão o nosso voto é contra. O
vereador Sr. Manuel António votou a favor, o Vice – Presidente votou a favor e na
qualidade de Presidente da reunião usou também o seu voto de qualidade. De
acordo com alínea c), do nº 2, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submete-se o mesmo à aprovação
da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos
trabalhos, os seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------
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--------“Emissor Regional do Zêzere, solicita autorização para instalação de
equipamento de som para a Sonorização de Rua 2007/2008”, bem como apoio para
a montagem do referido equipamento”.-------------------------------------------------------------“Presente Alteração nº 17 ao Orçamento, no valor de € 530,00 (quinhentos e
trinta euros) e Alteração às Grandes Opções do Plano nº 17, para ratificar.”.-----------------“Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere
e o Instituto Politécnico de Tomar”. -----------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar as introduções solicitadas. ------------------Emissor Regional do Zêzere, de 29.10.07, solicita autorização para
instalação de equipamento de som, para a Sonorização de Rua 2007/2008, bem
como apoio para a montagem do referido equipamento. Deferido das 9h às 20h, e
chamar a atenção para o nível sonoro não ser elevado. -------------------------------------------Presente Alteração nº 17 ao Orçamento, no valor de € 530,00 (quinhentos
e trinta euros) e Alteração às Grandes Opções do Plano nº 11, para ratificar.
Aprovada com as abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos
Martins. --------------------------------------------------------------------------------------------------Presente Minuta do Protocolo de Cooperação entre a Câmara
Municipal de Ferreira do Zêzere e o Instituto Politécnico de Tomar, presente
minuta de Protocolo que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. O Protocolo de
Cooperação visa a implementação e desenvolvimento do projecto conjunto
“Fotografia e Território”. Aprovado por unanimidade -----------------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente da reunião foi a mesma declarada encerrada,
depois de lida e assinada a minuta da acta, que contem 33 folhas, quando eram 16
horas. - --------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente:

_________________________________
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Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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