CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 11/2008

--------Aos vinte e nove dias do mês de Maio do ano de dois mil e oito, 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 -----------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------Pelo vereador Sr. Carlos Salgado foi proposto um voto de louvor ao Sport
Club Ferreira do Zêzere, pela actividade desenvolvida em prol do desporto, nas
suas várias vertentes, propõe um voto de louvor pela subida de equipa Sénior de
Futebol à Divisão de Honra da Associação de Futebol de Santarém, este louvor
deve ser extensivo ao Atletas, Técnicos e Direcção. A proposta foi aprovada por
unanimidade. O vereador Sr. Carlos Martins não votou por fazer parte da Direcção
daquela Associação.------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu conhecimento que o Centro Cultural de Carvalhais
convidou para a inauguração do palco novo daquela Associação, no próximo dia 21
de Junho.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informou também que após o Protocolo celebrado entre a
Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere e a Nacional Filmes II, vai recomeçar a
exibição de cinema em Ferreira do Zêzere, no Cine Teatro Ivone Silva, com a
antestreia dia 1 de Junho, às 15h, do filme “Valiant os Bravos do Pombal”.-----------
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-------- O Sr. Presidente deu também conhecimento da nomeação do Sr. Pedro
Manuel Ferreira Mendes, para Comandante Operacional Municipal de Ferreira do
Zêzere; o despacho de nomeação fica apenso em fotocópia à minuta da acta.
--------Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 101, no valor total de €
984.640,49 (novecentos e oitenta e quatro mil seiscentos e quarenta euros e
quarenta e nove cêntimos), de Operações Orçamentais no valor € 651.331,73
(seiscentos e cinquenta e um mil trezentos e trinta e um euros e setenta e três
cêntimos), de Operações Não Orçamentais no valor de € 333.305,69 (trezentos e
trinta e três mil trezentos e cinco euros e sessenta e nove cêntimos). Tomaram
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 199.638,38
(cento e noventa e nove mil seiscentos e trinta e oito euros e trinta e oito cêntimos).
Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------Notificação-------------------------------------------------------------------------------------Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, de 09.05.08, envio de
notificação de despacho, relativamente ao Procº nº 1212/07.BELRA, em que é
autor Daniel Augusto Afonso (e outros), contra – interessado o Banco de
Investimento Imobiliário, SA e réu o Presidente da Câmara Municipal (e outros).
Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------Pedido de Apoio ------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Sertã, ofício nº 2517 de 09.05.08, solicitam
autorização para colocação de publicidade (cartazes), na área deste Município,
alusiva à III Feira das Tradições e Actividades Económicas, a realizar de 20 a 24 de
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Junho de 2008. Deferido, devendo a mesma ser retirada, no prazo de cinco dias
após o Evento, de acordo com o Regulamento em vigor, neste Município. -------------------Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do
Zêzere, nº 190 de 12.05.08, solicita a actualização do subsídio mensal que lhes é
atribuído pela Câmara., bem como um subsídio para colmatar outras despesas,
conforme fotocópia apensa à minuta da acta. Deliberado atribuir um subsídio de €
20.000,00 (vinte mil euros). O vereador Dr. Jacinto não participou na votação por
ser o Presidente da Direcção. Presente cabimento da Contabilidade na rubrica
económica 04070101 – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários.---------------Acampamento Ocasional -------------------------------------------------------------------Agrupamento 1240 – Murtal, nº 557 de 21.04.08, solicita licença para
realização de um Acampamento Ocasional, no lugar de Valadas, de 20 a 26 de
Julho de 2008. Presentes os pareceres da Guarda Nacional Republicana e da
Autoridade e Saúde Concelhia. Deferido, por unanimidade. ------------------------------------1ª Milha Urbana de Ferreira do Zêzere a realizar dia 9 de Junho ----------------Presente Informação datada de 27 de Junho, do vereador. Dr. Jacinto Lopes,
que fica apensa, em fotocópia, à minuta da acta. Presente Regulamento e o Mapa
do Circuito que se anexam. Aprovado, por unanimidade, os mesmos e deliberado
também suportar, com a realização da Prova, os seguintes custos: - Prémios
monetários a atribuírem no valor de € 1.000,00; - Aquisição dos troféus a atribuir,
cujo valor se estima em cerca de € 1000,00, deliberado também autorizar o
vereador, Dr. Jacinto Lopes, a proceder ao levantamento dos prémios monetários e
recolha de assinaturas. --------------------------------------------------------------------------------Presente Proposta do Sr. Presidente para efeitos de escritura de
justificação do prédio urbano, inscrito na matriz predial urbana sob o nº 1008 e que
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servia de Escola Primária do Cardal, da freguesia de Ferreira do Zêzere e cuja
fotocópia fica apensa à minuta da acta. Aprovada, por unanimidade. --------------------------Presente Proposta do Sr. Presidente para efeitos de escritura de
justificação do prédio urbano, inscrito na matriz predial urbana sob o nº P 3100 e
que servia de casa do professor da Escola Primária do Cardal, da freguesia de
Ferreira do Zêzere e cuja fotocópia fica apensa à minuta da acta. Aprovada, por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------Presente Proposta do Sr. Presidente para efeitos de escritura de
justificação do prédio urbano, inscrito na matriz predial urbana sob o nº 497 e que
servia de Escola Primária de Outeiros, da freguesia de Águas Belas e cuja
fotocópia fica apensa à minuta da acta. Aprovada, por unanimidade. --------------------------Presente Proposta do Sr. Presidente para efeitos de escritura de
justificação do prédio urbano, inscrito na matriz urbana sob o nº 674 e que servia de
Escola Primária de Almogadel, da freguesia de Chãos e cuja fotocópia fica
apensa à minuta da acta. Aprovada, por unanimidade. -------------------------------------------Presente Proposta do Sr. Presidente para efeitos de escritura de
justificação do prédio urbano, inscrito na matriz predial urbana sob o nº 601 e que
servia de Escola Primária de Jamprestes, da freguesia de Chãos e cuja fotocópia
fica apensa à minuta da acta. Aprovada., por unanimidade. -------------------------------------Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi solicitado que fossem introduzidos, na
Ordem dos Trabalhos, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------“Projecto do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização”. ----------------“Protocolo para Utilização de Instalações no Centro Municipal de
Colectividades entre o Município de Ferreira do Zêzere e as Instituições
Utilizadoras.” -------------------------------------------------------------------------------------------“Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Stº Amaro, pedido de
colaboração para um Passeio de Cicloturismo”. --------------------------------------------4-
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--------Aceites, por unanimidade, as introduções solicitadas. -----------------------------------“Projecto do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização”,
presente Informação Técnica da Douma nº 073/JF/2008 de 26.05, que fica apensa,
em fotocópia, à minuta da acta. Aprovada, por unanimidade a alteração proposta,
ou seja os artigos 9º, 10º, 11º e 12º do Regulamento Municipal de Edificação e
Urbanização. A presente alteração vai para inquérito público e posteriormente para
aprovação global da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------Presente Minuta do Protocolo para Utilização de Instalações no Centro
Municipal de Colectividades entre o Município de Ferreira do Zêzere e as
Instituições Utilizadoras. Aprovada, por unanimidade.-----------------------------------------Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Stº Amaro, de
15.05.08, pedido de colaboração para organizarem um Passeio de Cicloturismo, dia
22 de Junho. Deferido, por unanimidade. A Câmara oferece uma lembrança a cada
participante.
Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 57 folhas, quando eram 17h 40m. -----

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________

-5-

