CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 54/2007

--------Aos vinte e nove 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
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 40m.--------------------------------------------------------------------------------------- .
--------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de
comparência, à reunião do dia 15 de Novembro, do Sr. Presidente da Câmara. --------------Período Antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------- Pelo Vereador Sr. Carlos Salgado, foi dito que tinha lido no Jornal que
no Pavilhão Gimnodesportivo não havia água quente e que os atletas tiveram que ir
para outro local tomar banho. ------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informou que tinha sido uma situação pontual no
fornecimento do gás. ----------------------------------------------------------------------------------O mesmo Vereador solicitou também esclarecimento quanto à situação do
Dr. Costa Marques, responsável da parte técnica da piscina, no que respeita ao
contrato que mantém com a Câmara. ---------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu conhecimento que o Contrato de Avença termina no
final do corrente mês de Novembro e que o mesmo já tinha sido notificado do
facto, no entanto tem conhecimento que foi feito um pedido de autorização para,
embora aposentado, poder continuar a prestar serviço para a Função Pública. --------1-
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--------Antiga estrada do Cardal. A Câmara deliberou por unanimidade
desafectar do uso público a antiga estrada do Cardal, ficando os serviços de
topografia de fazerem um levantamento da área da estrada, da parte desafectada. -----------Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 228, no valor total de €
826.602,18 (oitocentos e vinte seis mil seiscentos e dois euros e dezoito cêntimos),
sendo de Operações Orçamentais no valor de € 408.291,52 (quatrocentos e oito mil
duzentos e noventa e um euros e cinquenta e dois cêntimos), de Operações Não
Orçamentais no valor de € 364.379,87 (trezentos e sessenta e quatro mil trezentos e
setenta e nove euros e oitenta e sete 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 de € 402.814,05
(quatrocentos e dois mil oitocentos e catorze euros e cinco 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.-------------------- Prestação de Serviços-----------------------------------------------------------------------EDP – Energias de Portugal, SA, nº 476 de 15/11/07, solicita o
consentimento da Câmara para cessação da posição contratual com a EDP –
Energias de Portugal, SA, para a EDP – Soluções Comerciais, SA. Tomaram
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Venda das Escolas --------------------------------------------------------------------
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--------Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Areias, de
09.11.07, comunica obras que efectuaram na Escola de Milheiros, solicitando que a
Câmara calcule o valor da mesma, como se fosse um lote de terreno e não com o
que lá está feito. Quanto à Escola de Areias, pretendem que lhe seja cedida em
troca das obras feitas na Escola de Rêgo da Murta. Pendente para estudo. --------------------Pedido de Apoio ------------------------------------------------------------------------------Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere, nº 008-07/08 de 22/10/07,
pedido de apoio para as atletas Dina Malheiro e Catarina Godinho. Deliberado
adquirir 1 par de ténis para cada uma das 2 atletas mencionadas. ------------------------------Licença de Ruído-----------------------------------------------------------------------------Fábrica da Igreja Paio Mendes, nº 1435 de 19/11/07, pede Licença
Especial de Ruído para a realização da Festa da Ereira, com baile, de 7 de
Dezembro a 8 de Dezembro de 2007, das 22 às 04 horas; Presente Informação
Técnica da DUOMA, sobre o assunto, que fica apensa em fotocópia à minuta da
acta. Deferido o pedido de acordo com a informação técnica.-----------------------------------Projecto de Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo.
Pendente para melhor estudo. ------------------------------------------------------------------------Pedido de Não Sujeição a Loteamento --------------------------------------------------António José Batista Rodrigues, n.º 7733 de 09.11.07, requer certidão de
não sujeição a operação de loteamento, de modo a anexar o prédio rústico, com o
artigo 408 – Secção E e artigo urbano 1198, da freguesia de Igreja Nova,
constituindo um só artigo. Presente Informação Técnica da Duoma sobre o assunto,
que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Deferido, por unanimidade, de
acordo com a informação técnica. -------------------------------------------------------------------Isenção de Taxas ----------------------------------------------------------------------3-
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--------Gonçalo Belino da Silva Coelho, req.º 1009 de 14/11/2007, requer a
isenção das taxas relativas ao processo de licenciamento da construção de uma
moradia unifamiliar. Presente Parecer da Duoma. Deliberado, por unanimidade,
conceder a isenção de acordo com o parecer da Duoma. -----------------------------------------Presente Alteração ao Orçamento nº 18, no valor de € 132.150,00 (cento
e trinta e dois mil cento e cinquenta euros) e Alteração às Grandes Opções do Plano
nº 17. Para ratificar. Ratificada, com 2 abstenções dos Vereadores Sr. Carlos
Salgado e Sr. Carlos Martins.-------------------------------------------------------------------------Presente Alteração nº 19 ao Orçamento, no valor de 14.480,00 (catorze
mil quatrocentos e oitenta euros). Para ratificar. Ratificada com 2 abstenções dos
Vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. ---------------------------------------------Presente Minuta do Protocolo de Cedência de Equipamento Hoteleiro à
Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, a celebrar entre a Câmara Municipal e
a Associação de Melhoramentos e Bem – Estar Social de Pias e cuja fotocópia fica
apensa à minuta da acta. Aprovada por unanimidade. O equipamento em causa
destina-se a ser utilizado para equipar a cozinha do Centro Escolar de Areias.---------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos na Ordem de
Trabalhos, os seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------------“ Escola Profissional Agrícola D. Dinis – Paiã, fax de 22.11.07, pedido de
estágio, não remunerado, para aluno Nélio Pombeiro, do 3º ano do Curso Técnico
de Gestão do Ambiente, para a Prova de Aptidão Profissional, que decorrerá de 11
de Fevereiro a 20 de Março.”-------------------------------------------------------------------------“Instituto Vaz Serra, nº 712 de 15.11.07, divulga o Curso Tecnológico de
Desporto e possibilidade de eventual Protocolo de Estágio Profissional”. --------------------“Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, de 09/07, propõe a
aquisição de postais de Natal, como forma de ajuda aos doentes com Lepra.----------
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--------“Presente Informação nº 07/PC/2007 de 12.11, do Especialista de
Informática, sobre o Programa de Licenciamento Microsoft Enterprise Agreement –
Adesão ao Acordo a Nível da Comunidade Urbana do Médio Tejo”.--------------------------“ Presente Informação do Adjunto do Sr. Presidente, Sr. Pedro Mendes,
referente ao Mobiliário para a Área Projecto “Sentir a Escola”. -------------------------------“Presente Informação do Serviço de Águas de 26.11.07, referente a um
pedido do Sr. Heiner Michael Clasen, onde solicita o pagamento de água em
prestações”.----------------------------------------------------------------------------------------------“Presente Alteração ao Orçamento nº 20, no valor de € 17.000,00 (dezassete
mil euros) e Alteração às Grandes Opções do Plano nº 18. Para ratificar. ---------------------“Protocolo entre a Câmara Municipal e o Corpo Nacional de Escutas
(CNE)”. --------------------------------------------------------------------------------------------------“Bolsas de Estudo”. ---------------------------------------------------------------------------“Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, dão
conhecimento do projecto – ACES.” ----------------------------------------------------------------“Permuta de Terreno da Zona Industrial”. -------------------------------------------------“Festa de Natal”.-------------------------------------------------------------------------------Aceite, por unanimidade, as referidas introduções. --------------------------------------Escola Profissional Agrícola D. Dinis – Paiã, fax de 22.11.07, pedido de
estágio, não remunerado, para o aluno Nélio Pombeiro, do 3º ano do Curso Técnico
de Gestão do Ambiente, para a Prova de Aptidão Profissional, que decorrerá de 11
de Fevereiro a 20 de Março. Deferido o pedido de estágio. O Eng.º Campelo será o
orientador do estágio. ----------------------------------------------------------------------------------Instituto Vaz Serra, nº 712, divulga o Curso Tecnológico de Desporto e
possibilidade de eventual Protocolo de Estágio Profissional. Deferido para 2
alunos., uma vez que não tem custos para o Município.-----------------------------------5-
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--------Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, de 09.07, propõe a
aquisição de postais de Natal, como forma de ajuda aos doentes com Lepra.
Deliberado conceder um subsídio de € 50, por transferência. Bancária. -----------------------Presente Informação nº 07/PC/2007 de 12.11, do Especialista de
Informática, sobre o Programa de Licenciamento Microsoft Enterprise Agreement –
Adesão ao Acordo a Nível da Comunidade Urbana do Médio Tejo. A informação
fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Deliberado, por unanimidade, aderir. -----------Presente Informação do Adjunto do Sr. Presidente, Sr. Pedro Mendes,
de 23.11.07, referente ao Mobiliário para a Área Projecto “Sentir a Escola”.A
Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio para equipamento da
Turma D, do 5º ano da disciplina da Área Projecto, mas só no início de 2008, no
montante de € 2.388,08 (dois mil trezentos e oitenta e oito euros e oito cêntimos). ---------Presente Informação do Serviço de Águas, de 26.11.07, referente a um
pedido do Sr. Heiner Michael Clasen, onde solicita o pagamento de uma factura de
água de € 559,11, em 6 prestações mensais. Deferido, por unanimidade, o
pagamento em 6 prestações. --------------------------------------------------------------------------Presente Alteração ao Orçamento nº 20, no valor de € 17.000.00
(dezassete mil euros) e Alteração às Grandes Opções do Plano nº 18. Para ratificar.
Ratificado, com 2 abstenções dos Vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos
Salgado.--------------------------------------------------------------------------------------------------Protocolo entre a Câmara Municipal e o Corpo Nacional de Escutas
(CNE), presente minuta de protocolo a celebrar com o Corpo Nacional de Escutas,
para cedência de um terreno para actividades escutistas. Aprovada, por
unanimidade, e fica apensa em fotocópia à minuta da acta.--------------------------------------Bolsas de Estudo e de Deslocação, deliberado, por unanimidade, abrir
Concurso para atribuição de 5 Bolsas de Estudo e 5 Bolsas de Deslocação, de
acordo com o Regulamento em vigor no concelho. ----------------------------------------
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--------Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, dão
conhecimento da futura criação de Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) a
par com a extinção progressiva das Sub – Regiões de Saúde, para observações ou
sugestões. A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------Permuta de Terreno da Zona Industrial, presente informação da Chefe
de Divisão, bem como parecer do Dr. Montalvo, relativa à permuta de terreno,
solicitada pela Sr.ª D. Palmira da Conceição Antunes. Analisado o assunto a
Câmara deliberou anular a deliberação do dia 19.05.05, relativamente à permuta,
uma vez que aquele terreno foi adquirido para a Zona Industrial, não deve ser
permutado. ----------------------------------------------------------------------------------------------Festa de Natal, por se aproximar mais uma época de Natal e com a
finalidade de todos os funcionários do Município poderem conviver em ambiente
familiar, deliberou a Câmara, por unanimidade, oferecer o almoço dia 16 de
Dezembro, com a distribuição de lembranças para todos os funcionários e filhos até
aos 12 anos de idade. --------------------------------------------------------------------------Encerramento: E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 43 folhas, quando eram 18h20m.

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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