CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 14 /2008

--------Aos dez dias do mês de Julho 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 Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos. -----------------------E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14h e 50m.-----------------------------------------------------------------------------------------------Período antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------Foi deliberado solicitar às Estradas de Portugal que seja posta sinalização,
junto ao nó do IC3, com indicação de saída para Ferreira do Zêzere. --------------------------Foi também deliberado que a próxima reunião do dia 24 de Julho não se
realizará por falta de quórum motivado pelas férias.----------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº 129, no valor total de €
965.482,63 (novecentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e dois euros e
sessenta e três cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de €
638.642,67 (seiscentos e trinta e oito mil seiscentos e quarenta e dois euros e
sessenta e sete cêntimos), de Operações Não Orçamentais no valor de € 326.836,89
(trezentos e vinte e seis mil oitocentos e trinta e seis euros e oitenta e nove
cêntimos). Tomaram conhecimento. ----------------------------------------------------------------Contabilidade --------------------------------------------------------------------------
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--------Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 22.584,25
(vinte e dois mil quinhentos e oitenta e quatro euros e vinte e cinco cêntimos).
Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------Projecto DUA ---------------------------------------------------------------------------------Instituto dos Registos e do Notariado, nº 185 de 16.06.08, divulga a
implementação

do

Projecto

DUA

(Documento

Único

Automóvel)

na

Conservatória do Registo Civil e Predial de Ferreira do Zêzere. Tomaram
conhecimento e congratularam-se com a situação. ------------------------------------------------Revisão PDM----------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, nº 3109 de 18.06.08, solicita
que lhes seja informado o nome do representante e respectivo suplente, deste
Município, na Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Director
Municipal de Figueiró dos Vinhos. Deliberado propor como representantes deste
Município o Sr. Eng.º Frias e o suplente o Sr. Eng.º Hugo Azevedo. --------------------------Autorização -----------------------------------------------------------------------------------Sport Club Ferreira do Zêzere, de 24.06.08, solicitam Certidão de
autorização, para utilização de vias públicas, de acordo com a Portaria nº 1100/95 e
Decreto – Lei nº 264/2002, a fim de organizarem um Passeio de Motorizadas,
Motas e Lambretas, pelo concelho, no próximo dia 13 de Julho. Autorizado por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------PAD – Produção de Actividades Desportivas, de 01.07.08, pedido de
parecer para a realização da “16ª Volta a Portugal do Futuro EDP”, de 22 a 27 de
Julho de 2008. Deliberado por unanimidade dar parecer favorável ao evento, não
havendo inconveniente na passagem pelos percursos da nossa jurisdição. --------------------Associação Cultural e Recreativa Aldeias de Santa Maria, solicita
autorização para colocação de cartazes na via pública, neste concelho, para
divulgar a Festa da Pederneira, que se realiza dias 29, 30 e 31 de Agosto de 2008.
Deferido desde que a mesma seja retirada no prazo de cinco dias a partir do termo
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do evento que lhe deu origem, de acordo com o Regulamento em vigor neste
Município.-----------------------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Oleiros, nº 2867 de 01.07.08, pedido de
autorização para colocação de cartazes, neste concelho, para divulgação da VIIIª
Feira do Pinhal, que decorre de 6 a 10 de Agosto. Deferido desde que a mesma seja
retirada no prazo de cinco dias a partir do termo do evento que lhe deu origem, de
acordo com o Regulamento em vigor neste Município. ------------------------------------------Pedido de Apoio ------------------------------------------------------------------------------Associação de Melhoramentos Cultura e Recreio de Dornes, de
20.06.08, apresentam orçamento para construção de uma muralha de protecção à
Estrada Municipal, junto à sede da Associação, no montante de € 8.200,00, a que
acrescerá o IVA. Deliberado por unanimidade atribuir subsídio de 5.000,00 €
(cinco mil euros). Presente cabimento da contabilidade na rubrica, classificação
orgânica 02 e Económica 08070103 – Associações Desportivas e Recreativas. --------------CNE – Agrupamento 988 – Ferreira do Zêzere, de 07.07.08, pedido de
transporte para se deslocarem à Eurodisney, em Paris, durante o período entre
10/08 e 15/08. Autorizado, mas com as despesas à custa do Agrupamento de
Escuteiros. O Vereador Manuel António não participou na deliberação. ----------------------Zona Industrial-------------------------------------------------------------------------------Pedro Manuel Ferreira, de 04.02.08, sobre expropriação de terreno na
Zona Industrial de Lameiras. Pendente para os serviços técnicos fazerem a
informação sobre qual é a área sobrante. -----------------------------------------------------------Presente Informação do Sr. Presidente, de 03.07.2008, referente à
expropriação de parcelas de terreno, que têm como finalidade a implementação do
Plano de Pormenor da Zona Industrial e que fica apensa em fotocópia à minuta da
acta. Deliberado por unanimidade e de acordo com a informação/proposta, que as
parcelas de terreno inscritas na matriz rústica com os artigos 94, 95 e 96 da Secção
B, da freguesia de Igreja Nova do Sobral, sejam adquiridas ao preço de 5 € o metro
quadrado. -----------------------------------------------------------------------------------------3-
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--------Presente Informação da Duoma – Sector de Gestão Urbanística, de
01.07.08, referente ao pedido de Armindo Marques Canas, para Alteração
Simplificada do Loteamento nº 8/79, para o Lote nº 5, sito na Rua Dr. Ruy Pena
Monteiro Batista, da freguesia de Ferreira do Zêzere e que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta. Deliberado por unanimidade deferir o pedido de acordo
com a informação técnica. ----------------------------------------------------------------------------Plano de Valorização e Dinamização do Espaço Urbano de Ferreira do
Zêzere – Zona de Intervenção III – Conta Final da Empreitada, presente
Informação nº 40/MR/2008 de 27.06.08, da Duoma e que fica apensa em fotocópia
à minuta da acta. Tomaram conhecimento.---------------------------------------------------------Presente Informação Técnica da Duoma – Sector de SIG Topografia e
Cartografia, nº 14/RP/2008 de 09.01.08, e que fica apensa à minuta da acta,
referente à área de terreno a adquirir, pelo Município, à Sr.ª Virgínia da Conceição
Roberto e outro, para a Zona Industrial. Tomaram conhecimento e foi deliberado
que a restante área seja adquirida ao preço de 1.25 €/m2.----------------------------------------Presente Informação Técnica da Duoma – Sector de Gestão
Urbanística, nº 2008/EC/36, relativamente ao pedido, de destaque de uma parcela
de terreno, de Manuel Rodrigues Nunes, sita em Brasileira, freguesia de Beco e que
fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Aprovada por unanimidade. ----------------------Presente Informação do Vereador Dr. Jacinto Lopes, de 07.07.08. sobre
a aplicação da Taxa de Recursos Hídricos e que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. Deliberado por unanimidade aprovar de acordo com o disposto no
n.º 2 do art.º 5º do decreto – Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho, a criação da Taxa de
Recursos Hídricos na Tabela de Taxas, Tarifas e Licenças Municipais da autarquia,
de modo a assegurar o pagamento dos encargos obrigatórios por Lei. -------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na ordem dos
Trabalhos, os seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------------“Nacional Filmes solicita apoio para divulgação do cinema.”-------------------4-
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--------“ASTAQ solicita designação de dois vereadores”. ---------------------------------------“Rancho Folclórico e Etnográfico da Vila de Pias, solicita apoio para a
realização do Festival de Folclore”. -----------------------------------------------------------------“Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere solicita três
representantes para o Conselho Geral Transitório.”-----------------------------------------------“Edições Cosmos divulga a edição do livro “Ribatejo Terra de Campeões e
solicita a sua aquisição.” ------------------------------------------------------------------------------“Câmara Municipal de Vila de Rei solicita autorização para colocação de
publicidade alusiva à XIX Feira de Enchidos, Queijo e Mel.” ----------------------------------Aceites por unanimidade as referidas introduções.---------------------------------------Nacional Filmes solicita apoio para divulgação do cinema. Analisado o
assunto e numa tentativa de divulgação cultural e de criar hábitos no domínio do
cinema, deliberou a Câmara, por unanimidade, adquirir 400 bilhetes por mês nos
meses de Agosto e Setembro para distribuir pelas Associações, Instituições e Juntas
de Freguesia do Concelho para oferta aos Munícipes. --------------------------------------------ASTAQ, N.º 072/DIR de 07/07/2008, solicita a designação de dois
vereadores para integrarem a futura Assembleia Intermunicipal da ASTAQ.
Deliberado nomear o vereador Sr. Dr. Jacinto Lopes e o Sr. Vereador Manuel da
Silva António para integrarem a Assembleia Intermunicipal. ----------------------------------Rancho Folclórico e Etnográfico da Vila de Pias, n.º 45 de 04/07/08,
solicitam apoio financeiro bem como lembranças para oferecer aos Grupos
participantes, para a realização do XI Festival de Folclore. A Câmara deliberou por
unanimidade atribuir um subsídio de 700 € (setecentos euros) para o efeito, bem
como as lembranças solicitadas para os ranchos que vem ao festival. -------------------------Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere, de
07/04/08, solicita a designação de três representantes da autarquia para integrarem
o Conselho Geral Transitório. Deliberado por unanimidade nomear os seguintes
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vereadores: - Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores; - Manuel da Silva António e
– Carlos Alberto Mendes Martins.-------------------------------------------------------------------Edições Cosmos, convidam a Câmara Municipal a estar presente na
homenagem aos atletas e dirigentes desportivos que mais se distinguiram desde o
ano de 1901 até à data, no dia 15 de Setembro, de 2008, e solicitam a aquisição do
livro “Ribatejo Terra de Campeões”, inerente a essa homenagem, sendo o preço
unitário de 20 Euros. Deliberado adquirir 10 livros. ----------------------------------------------Câmara Municipal de Vila de Rei, of.º 3090 de 07/07/2008, solicita
autorização para colocação de publicidade, neste concelho, alusiva à XIX Feira de
Enchidos, Queijo e Mel, que irá decorrer entre 26 de Julho e 3 de Agosto. Deferido
o pedido, todavia a mesma deve ser retirada no prazo de 5 dias a partir do termo do
evento de acordo com o regulamento em vigor neste Município.-----------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 60 folhas, quando eram 18h e 20 m. --

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________

-6-

