CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO
DO ZÊZERE

ACTA Nº 18/2008

--------Aos dezoito dias do mês de Setembro 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
14 h e 45 m. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------Não houve assuntos. --------------------------------------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 178, no valor de € 541.846,71
(quinhentos e quarenta e um mil oitocentos e quarenta e seis euros e setenta
cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de € 326.534,31 (trezentos e
vinte seis mil quinhentos e trinta e quatro euros e trinta e um cêntimos), e de
Operações Não Orçamentais no valor de € 215.309,33 (duzentos e quinze mil
trezentos e nove euros e trinta e três cêntimos). Tomaram conhecimento. --------------------Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 96.491,57
(noventa e seis mil quatrocentos e noventa e um euros e cinquenta e sete 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. -------------1-
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--------Pedido de Autorização ----------------------------------------------------------------------Município de Borba, nº 3466 de 02.09.08, solicita autorização para
colocação de pendões alusivos à Festa da Vinha e do Vinho 2008. Deferido, mas
de acordo com o Regulamento em vigor neste Município.---------------------------------------Licença Especial de Ruído -----------------------------------------------------------------Comissão de Festas da Frazoeira, de 08.09.08, pede Licença Especial de
Ruído para realização da Festa Religiosa, dias 20 e 21 de Setembro de 2008, das
10h às 03h. Presente Informação Técnica nº 46/HA/2008 da Duoma, que fica
apensa em fotocópia à minuta da acta. Deferido, mas de acordo com a Informação
Técnica. --------------------------------------------------------------------------------------------------Aumento de Compropriedade-------------------------------------------------------------Tânia Rute Adriano Ferreira, de 08.08.08, 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 85º – Secção T, da
freguesia de Ferreira do Zêzere. Presente Informação da Duoma – Sector de Gestão
Urbanística nº 78/AC/08, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Deferido,
por unanimidade, de acordo com a Informação Técnica.-----------------------------------------Maria do Carmo Marreiros Torres dos Reis, de 01.09.08, 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 325º
– Secção J, da freguesia de Areias. Presente Informação da Duoma – Sector de
Gestão Urbanística nº 75/AC/2008, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta.
Deferido, por unanimidade, de acordo com a Informação Técnica. ----------------------------Leandro Cotrim de Carvalho, de 19.08.08, 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 78º – Secção G, da freguesia
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de Paio Mendes. Presente Informação da Duoma – Sector de Gestão Urbanística nº
76/AC/2008, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Deferido, por
unanimidade, de acordo com a Informação Técnica. ---------------------------------------------Estudo de Ordenamento do Espaço junto à casa do Povo. Presente
Informação da Duoma nº 134/JF/2008 de 12.09, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. Analisada a mesma foi deliberado, por unanimidade: - Que seja
anulada a deliberação de 26.06.2008, no que se refere à notificação dos
proprietários dos lotes; - Que esta alteração ao Loteamento da Quinta do Adro seja
sujeito a discussão pública; - Que o período de anúncio seja de 8 dias; - Que a
duração da discussão pública seja de 15 dias.------------------------------------------------------“Requalificação do Campo Eng.º Lopo de Carvalho - Execução do
Relvado Sintético” - Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para execução
da obra. Presente Informação nº 238/08 de 15/09 da Técnica Superior de
Segurança e Saúde, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Aprovado, por
unanimidade, o Plano de Segurança e Saúde para a “Requalificação do Campo
Eng.º Lopo de Carvalho – Execução do Relvado Sintético”. ------------------------------------Estatutos da CIM do Médio Tejo---------------------------------------------------------Presentes os Estatutos, que ficam apensos em fotocópia à minuta da acta.
Analisados, foram aprovados, por unanimidade, e deliberado submeter os mesmos
à Assembleia Municipal para aprovação. -----------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na Ordem dos
Trabalhos os seguintes assuntos:---------------------------------------------------------------------“Dr. António Quelhas e Dr.ª Isabel Calisto – Advogados, sobre
expropriação de terreno do Sr. Eng. Rui Manuel de Carvalho Godinho”. --------------------- “Fabrica da Igreja Paroquial de Ferreira do Zêzere, pedido de Licença
Especial de Ruído”. -----------------------------------------------------------------------------

-3-

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO
DO ZÊZERE

--------“ Presente Alteração nº 16 ao Orçamento e Alteração nº 12 às Grandes
Opções do Plano no montante de € 28.000.00.” ---------------------------------------------------“ Auxílios Económicos para o ano escolar 2008/2009”. --------------------------------“ADIRN, sobre Projecto Leader”. ---------------------------------------------------------- Aceites, por unanimidade, as referidas introduções.-------------------------------------Dr. António Quelhas e Dr.ª Isabel Calisto – Advogados, fax de 15.09.08,
sobre expropriação de terreno misto, sito em Casal de Além, da freguesia e
concelho de Ferreira do Zêzere, pertencente ao Sr. Eng.º Rui Manuel de Carvalho
Godinho, em que propõem o preço para a aquisição amigável de € 304.000,00
(trezentos e quatro mil euros). O vereador Sr. Dr. Jacinto informou de que
posteriormente a este fax foi contactado telefonicamente pelo Sr. Eng., Rui
Godinho, tendo sido possível chegar ao acordo de um novo valor de € 270.000,00
(duzentos e setenta mil euros). A Câmara deliberou, por unanimidade, aguardar a
proposta por escrito. -----------------------------------------------------------------------------------Fábrica da Igreja Paroquial de Ferreira do Zêzere, requerimento nº 1077
de 15.09.08, requer Licença Especial de Ruído para a Festa a realizar de 3 a 5 de
Outubro. Presente Informação Técnica nº 48/HA/2008 de 16.09 e que fica apensa
em fotocópia à minuta da acta. Concedida, por unanimidade, a Licença de Ruído,
de acordo com a Informação Técnica.---------------------------------------------------------------Presente Alteração nº 16 ao Orçamento e Alteração nº 12 às Grandes
Opções do Plano, no montante de € 28.000,00 (vinte e oito mil euros).
Aprovada, com 2 abstenções, doa vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos
Martins. --------------------------------------------------------------------------------------------------Auxílios Económicos para o ano lectivo 2008/2009, presente listagem dos
alunos subsidiados do 1º Ciclo do Ensino Básico. A Câmara Municipal deliberou,
por unanimidade, que os Auxílios Económicos, para o ano Lectivo 2008/2009,
serão do seguinte montante: - Escalão A – 30 €; Escalão B – 10 € (dez euros). Os
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pedidos para os respectivos subsídios terão de ser efectuados até ao dia 31 de
Outubro de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------ADIRN, de 10.09.08, comunica que foram definidos alguns pontos na
reunião de 9 de Setembro, respeitantes ao Programa Leader +/ Campo de Eventos
Outdoor Ferreira do Zêzere – Parque Aventura. Deliberado, por unanimidade, que a
recolha de águas residuais é uma infra-estrutura básica indispensável ao projecto do
Campo de Eventos Out Door Ferreira do Zêzere – Parque Aventura, uma vez que se
encontra ao abrigo da REN. A infra-estrutura beneficiará o Parque Aventura em
80% e os 20% restantes, a população local e será da responsabilidade da Câmara; A
ADIRN apresentará 3 orçamentos; O empreiteiro deverá garantir a execução até 15
de Outubro de 2008. A ADIRN fica responsável pelo investimento perante a
Comissão Nacional Leader + garantindo o funcionamento deste projecto, durante
pelos menos 10 anos. --------------------------------------------------------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 35 folhas, quando eram 16h. ----------O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________

O Secretário:

_________________________________
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