CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 8/2008

--------Aos dezassete dias do mês de Abril do ano de dois mil e oito, 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 horas e 50 minutos.---------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------Não houve assuntos. --------------------------------------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria, n.º 74, no valor total de €
615.271,69 (seiscentos e quinze mil duzentos e setenta e um euros e sessenta e
nove cêntimos), de Operações Orçamentais no valor de € 311.283,10 (trezentos e
onze mil duzentos e oitenta e três euros e dez cêntimos) e de Operações Não
Orçamentais no valor de € 303.985,52 (trezentos e três mil novecentos e oitenta e
cinco euros e cinquenta e dois cêntimos). Tomaram conhecimento. ---------------------------Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 210.280,80
(duzentos e dez mil duzentos e oitenta euros e oitenta cêntimos). Tomaram
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Licenciamento de Obras Particulares – Competências Delegadas no Sr.
Presidente da Câmara em 03/11/2005. ----------------------------------------------------1-
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--------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.-------------------Protocolo ---------------------------------------------------------------------------------------Resitejo, Ref.ª 253 de 10/03/2008, dá conhecimento do Protocolo de
Cooperação

para Reciclagem

de Óleos Alimentares Usados. Tomaram

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Subsídio ----------------------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia do Bêco, Of.º n.º 21 de 08/03/2008, solicita a
comparticipação da Câmara em 50% para aquisição de uma viatura 4x4.
Deliberado atribuir um subsídio de € 3000,00 (três mil euros). Presente cabimento
na rubrica 08050102 – Freguesias. ------------------------------------------------------------------Associação Protectora dos Animais da Região do Ribatejo, de
01/03/2008, pede subsídio para despesas de acolhimento e tratamento dos animais
provenientes do Concelho de Ferreira do Zêzere. Deliberado, por unanimidade,
atribuir um subsídio de € 500 (quinhentos euros). Presente cabimentação da
contabilidade na rubrica 04080203 – Outras. -----------------------------------------------------Associação Portuguesa de Solidariedade Mãos Unidas P. Damião,
solicita a colaboração da Câmara Municipal por meio de subsídio para combater a
Tuberculose e ajudar os Sem Abrigo, Toxicodependentes e Crianças Órfãs e de
Rua. Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de € 100 (cem euros).
Presente cabimento na rubrica 04080203 – Outras. ----------------------------------------------Afixação de Cartazes ------------------------------------------------------------------------Associação Académica de Tomar, Ref.ª DG_AAT 15 de 31/03/2008,
solicita autorização para afixação de cartazes da “Semana Académica de Tomar
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2008”, bem como a isenção de qualquer taxa correspondente. Deliberado isentar de
taxa, mas findo o prazo terão de retirar a publicidade, pois caso contrário dá lugar a
coima de acordo com o Regulamento em vigor. --------------------------------------------------Agradecimento -------------------------------------------------------------------------------Sport Club Ferreira do Zêzere, de 29/03/2008, agradece a colaboração
prestada para a realização da VII Rota do Zêzere do passado dia 22/03/08.
Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------Renda -------------------------------------------------------------------------------------------Graciete da Conceição Ruano Sousa, de 08/04/2008, solicita que o
montante da sua renda do apartamento no Bairro Social seja diminuído devido a
dificuldades económicas. Analisado o pedido a Câmara lamenta mas não é possível
face ao Regulamento em vigor. ----------------------------------------------------------------------1º Encontro de Automóveis Antigos e Clássicos---------------------------------------Centro Recreativo e Cultural de Carvalhais, de 07/04/08, solicita
autorização da abertura da estrada junto da Caixa Geral de Depósitos, para facilitar
a paragem dos automóveis relativos ao 1º Encontro de Automóveis Antigos e
Clássicos no dia 26 de Abril de 2006. Deferido o pedido. --------------------------------------Moção-------------------------------------------------------------------------------------------Assembleia Distrital de Santarém, Of.º n.º 98 de 20/03/2008, informa da
Moção discutida na Sessão do passado dia 17 de Março/08. Tomaram
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Empresa Intermunicipal ------------------------------------------------------------
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--------Município de Ourém, Of.º 4623 de 25/03/2008, informa das deliberações
da Câmara e da Assembleia Municipal relativas à criação da empresa
intermunicipal. Tomaram conhecimento.-----------------------------------------------------------Proposta de Regulamento Municipal de Protecção das Áreas ou
Terrenos Florestais. Presente Parecer do Dr. Fernando Mártires Lopes, Chefe de
Gabinete. Discutida a proposta de regulamento a mesma foi aprovada por
unanimidade. A mesma seguirá para Inquérito Público e de seguida para aprovação
da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------Bolsas de Estudo -----------------------------------------------------------------------------Presente acta do Júri do Concurso para atribuição de Bolsas de Estudo e
Bolsas de Deslocação aos estudantes do Ensino Superior Oficial, deste concelho e
que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Analisada a mesma foi deliberado,
por unanimidade, homologar a Lista de Classificação Final. Os vereadores Sr.
Carlos Alberto Mendes Martins e Sr. Manuel da Silva António, não participaram na
votação por fazerem parte do Júri. Classificação Final – Bolsa: 1- Ana Filipa
Marçal Garcêz; 2- Ana Margarida da Costa Ricardo; 3- Marisa Alexandra Freitas
Mendes; 4 – Cátia Sofia Alcobia e 5 – Sandra Filipa Freitas Henriques.
Classificação Final – Bolsa de Deslocação: 1- Sandra Filipa Lopes Ribeiro; 2 Tiago Filipe Rodrigues da Cruz; 3 - Cristina Salgado Rosa; 4 – Marco Daniel
Antunes Henriques e 5 – Marília Vanessa Antunes Garcêz. -----------------------------Presente Alteração N.º 5 ao Orçamento, no montante de € 15.000,00e
Alteração N.º 5 às Grandes Opções do Plano, no montante de € 3.000,00.
Aprovadas, com 2 abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos
Martins. -------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na ordem dos
trabalhos os seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------
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--------“Jaime Antunes Pinto requer o destaque de uma parcela de terreno no prédio
sito no lugar de Carril, freguesia de Dornes. Presente Informação da Duoma.” --------------“Comissão de Festas da Varela requer licença especial de ruído. Presente
Informação Técnica n.º 15/HA/2008.” --------------------------------------------------------------“Alteração da data da próxima reunião pública ordinária da Câmara
Municipal”. ---------------------------------------------------------------------------------------------“Auxílios Económicos”.----------------------------------------------------------------------“Paróquia de Dornes”. ------------------------------------------------------------------------“Escola Tecnológica e Profissional do Sicó”. --------------------------------------------“Escritura de Justificação do Campo de Futebol “Lopo de Carvalho”. ---------------Aceites por unanimidade as referidas introduções. --------------------------------------Jaime Antunes Pinto requer o destaque de uma parcela de terreno no
prédio sito no lugar de Carril, freguesia de Dornes. Presente Informação da Duoma.
Presente informação do Sector de Gestão Urbanística, que fica apensa em fotocópia
à minuta da acta. Deliberado que o requerente apresente nova Certidão da
Conservatória, actualizada, com a existência das edificações e nova planta síntese
cotada na parte que confronta com a EM 520. ----------------------------------------------------Comissão de Festas da Varela requer licença especial de ruído. Presente
Informação Técnica n.º 15/HA/2008. Deferido, nas condições constantes na
Informação Técnica, que fica apensa à minuta da acta, relativamente aos níveis de
ruído. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------Alteração da data da próxima reunião pública ordinária da Câmara
Municipal. Em virtude da data da próxima reunião coincidir com o feriado do dia 1
de Maio, a mesma realizar-se-á no dia 30 de Abril, à mesma hora ou seja 14h e
30m. -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------Auxílios Económicos -----------------------------------------------------------------5-
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--------Tendo sido clarificadas algumas dúvidas existentes, sobre a situação
económica, deliberou a Câmara atribuir Auxílios Económicos aos seguintes alunos:
- Sónia Neves Basílio – Escalão B e Miguel Ângelo Henriques – Escalão A. ----------------Paróquia de Dornes--------------------------------------------------------------------------Pedido de autorização para utilização da via pública de Dornes, nos dias 11,
12 e 13 de Maio, aquando dos Tradicionais Círios do Pentecostes e que a Rua
Nossa Senhora do Pranto e o Adro da Igreja ficassem para uso exclusivo dos peões.
Deferido, por unanimidade, o pedido. --------------------------------------------------------------Escola Tecnológica e Profissional de Sicó ----------------------------------------------Pedido de Estágio curricular entre 12 de Maio e 27 de Junho para a
formanda Ana Catarina do Carmo Gomes, do Curso Profissional Técnico de
Construção Civil/Variante de Desenho de Construção Civil (12º ano e nível III
Diploma Profissional. Deferido o pedido. ----------------------------------------------------------Escritura de Justificação -------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr. Presidente, sobre a necessidade de fazer uma
escritura de justificação do Campo de Futebol Eng.º Lopo de Carvalho, a fim de se
poder fazer o registo na Conservatória. A proposta fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 37 folhas, quando eram 17h e 35m ---

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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O Secretário:

_________________________________
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