CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 20/2008

--------Aos dezasseis dias do mês de Outubro 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 30m. ------------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia--------------------------------------------------------- Não houve assuntos. -------------------------------------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 198, no valor total de €
670.279,70 (seiscentos e setenta mil duzentos e setenta e nove euros e setenta
cêntimos), de Operações Orçamentais no valor de € 454.898,30 (quatrocentos e
cinquenta e quatro mil oitocentos e noventa e oito euros e trinta cêntimos) e de
Operações Não Orçamentais no valor de € 215.378,33 (duzentos e quinze mil
trezentos e setenta e oito euros e trinta e três cêntimos). Tomaram conhecimento. ----------Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 148.130,76
(cento e quarenta e oito mil cento e trinta euros e setenta e seis cêntimos). Tomaram
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ Licenciamento de Obras Particulares – Competências Delegadas no Sr.
Presidente da Câmara em 03/11/2005. ----------------------------------------------------
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--------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.--------------------Pedido de Apoio ------------------------------------------------------------------------------Governo Civil do Distrito de Santarém, Circular nº 1458 de 29.09.08,
pedido de apoio para o Peditório Nacional a Favor da Liga Portuguesa Contra o
Cancro, a realizar dias 30 e 31 de Outubro e 1 e 2 de Novembro de 2008.
Autorizado, por unanimidade, de acordo com o que vem sendo habitual. ---------------------Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia de Tomar,
fax de 06.10.08, pedido de apoio para a Semana do Caloiro 2008 (autorização para
afixação de cartazes). Deferido, desde que dêem cumprimento ao estipulado no
Regulamento, no que diz respeito à retirada da publicidade. ------------------------------------Junta de Freguesia de Chãos, nº 41 de 21.09.08, solicitam, mais uma vez,
um subsídio para aquisição de um computador e respectivo software, estimado em
€ 1.210,10 conforme orçamento anexo. Deferido, com uma abstenção do vereador
Sr. Carlos Salgado, a atribuição do subsídio solicitado de € 1.210,10 (mil duzentos
e dez euros e dez cêntimos). --------------------------------------------------------------------------Instituto Nacional de Medicina Legal – Gabinete Médico-legal de
Tomar, de 29.09.2008, pedido de donativo para o 7º Congresso Nacional de
Medicina Legal, que terá lugar, no Hotel dos Templários, em Tomar, nos dias 7 e 8
de Novembro de 2008. Inteirado. --------------------------------------------------------------------Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere, nº 1588
de 01.10.08, pedido de reforço de verba atribuída ao Centro Escolar de Areias e à
EB1 de Ferreira do Zêzere, para material de desgaste e de limpeza. Deferido, de
acordo com o pedido, transferir para o Agrupamento de Escolas Pedro Ferreiro, a
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importância de € 810,00 (oitocentos e dez euros), sendo € 468 destinados ao
Centro Escolar de Areias e € 342 para a EB1 de Ferreira do Zêzere.---------------------------Associação Cultural de Melhoramentos Desportiva e Bem Estar Social
de Paio Mendes, carta de 03.10.08, pedido de colaboração na construção de uma
fossa que irá servir a Associação e o Jardim de Infância de Paio Mendes.
Concedido, fornecer o material solicitado. ---------------------------------------------------------Centro Recreativo e Cultural de Carvalhais, 01.10.08, solicita 30 metros
cúbicos de tout-venant, para colocar no acesso ao palco, agradece ainda a cedência
dos dois autocarros que possibilitaram o passeio a Mafra. Tomaram conhecimento
e deliberado fornecer o material solicitado. --------------------------------------------------------Agradecimento -------------------------------------------------------------------------------Nacional Filmes, de 29.09.08, em virtude de ser inviável, para ambas as
partes, o projecto Cine Teatro Ivone Silva, agradecem a maneira como foram
apoiados e manifestam desde já a sua disponibilidade para futuras colaborações.
Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------Estação da Biodiversidade de Ferreira do Zêzere, presente Informação
do Adjunto do GAP, de 19.09.08, sobre o Protocolo celebrado com a TAGIS.
Presente Protocolo referente à criação de uma Estação de Biodiversidade de
Ferreira do Zêzere, Aprovado, por unanimidade e deliberado adiantar a importância
de 50%. O custo total é de € 2.040 (dois mil e quarenta euros). Fica apensa, em
fotocópia, à minuta da acta, o Protocolo em causa. -----------------------------------------------Congresso Europassion de 2010 em Ferreira do Zêzere, presente
Informação do Adjunto do GAP, de 19.09.08 sobre a efectivação, ou não, da
realização do Congresso e que fica apensa, em fotocópia, à minuta da acta.
Analisado o assunto, a Câmara deliberou assumir a organização do Congresso, no
concelho de Ferreira do Zêzere. Deliberou também, por unanimidade, constituir um
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grupo de trabalho, com cinco pessoas, em que esteja incluído um representante da
Igreja. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Revisão do Plano Director Municipal de Vila de Rei – Comissão de
Acompanhamento, presente Informação Técnica nº 139/JF/2008 de 26.09, que fica
apensa, em fotocópia, à minuta da acta. Tomaram conhecimento.------------------------------Empreitada de “Sistema de Saneamento de Castanheira” – Recepção
Definitiva, presente Informação Técnica nº 65/MR/08 de 30.08, que propõe a
homologação do Auto e a consequente libertação da Garantia Bancária e que fica
apensa, em fotocópia, à minuta da acta. Deliberado, por unanimidade, homologar o
Auto de Recepção Definitiva. ------------------------------------------------------------------------Presente Alteração ao Orçamento nº 19 no montante de € 3.000,00 (três
mil euros). Deferida, com a abstenção dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr.
Carlos Martins. -----------------------------------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na ordem dos
trabalhos, os seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------“Sub – Região de Saúde de Santarém, envio de proposta sobre o Turno das
Farmácias para 2009”. ---------------------------------------------------------------------------------“Mercar, Lda, solicita licença para colocação de pendões/cartazes, para
divulgar uma Feira de Viaturas Usadas”. -----------------------------------------------------------“Escola Profissional de Tomar, pedido de subsídio de transporte para os
alunos deste concelho, que se encontram matriculados naquela Escola”.----------------------“Destaque de Terreno, em que é requerente Maria Lucinda Flores Simões”. --------“Maria

de

Lurdes

da

Conceição

Costa,

solicita

aumento

de

compropriedade”. --------------------------------------------------------------------------------------“Presente Alteração Orçamental nº20 e às GOP nº14 no montante de €
116.000,00.” --------------------------------------------------------------------------------------------”Proposta para abertura de conta no BES em Ferreira do Zêzere.” --------------------“Processo de Obras nº 152/2007 – Ferreira do Zêzere”.---------------------------------Aceites, por unanimidade, as referidas introduções. ------------------------------4-
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-------- Sub – Região de Saúde de Santarém, nº 10567 de 09.10.08, remete, para
aprovação, a proposta de escala de turno das farmácias para o ano de 2009.
Aprovada, por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------Mercar – Sociedade Portuguesa de Comércio e Reparação de
Automóveis, Lda, de 13.10.08, solicita licença para colocação de 10
pendões/cartazes, na área do concelho de Ferreira do Zêzere, para divulgar uma
Feira de Viaturas Usadas, a realizar de 15 a 30 de Novembro. Deferido, por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------Escola Profissional de Tomar, nº 486 de 01.10.08, solicita subsídio de
transporte, para os alunos residentes neste concelho, que se encontram matriculados
naquela Escola. Aprovado, por unanimidade.------------------------------------------------------Maria Lucinda Flores Simões, requer destaque de uma parcela de terreno,
sita em Outeiros, da freguesia de Águas Belas. Presente Informação Técnica nº
2008/EC/154 do Sector de Gestão Urbanística. Aprovado, por unanimidade. ----------------Maria de Lurdes da Conceição Costa, de 17.09.08, solicita parecer da
Câmara, nos termos do artigo 54º, nº 1, da Lei nº 64/2003, de 23 de Agosto,
relativamente aos prédios descritos na matriz predial rústica sob os artigos 1º e 2º –
Secção G, da freguesia de Bêco. Presente Informação da Duoma – Sector de Gestão
Urbanística nº 86/AC/08 de 14/10. Dar parecer favorável. --------------------------------------Ramal do Zêzere, Lda, solicita a redução da Garantia Bancária referente à
Urbanização do Loteamento nº 1/07. Presente Informação nº 85/AC/08 da Duoma –
Sector de Gestão Urbanística. Homologado o Auto de Recepção Provisória e
deliberado, por unanimidade, a redução da Garantia Bancária até ao valor de 90%,
ficando o valor remanescente fixado na importância de € 10.373,26. --------------------------Presente Alteração ao Orçamento nº 20 e às Grandes Opções do Plano
nº 14, montante de € 116.000,00 (cento e dezasseis mil euros). Aprovada por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------Proposta para Abertura de Conta no Banco Espírito Santo, em
Ferreira do Zêzere. Presente proposta do Sr. Presidente, que fica apensa, em
fotocópia à minuta da acta. Deliberado, por unanimidade, abrir conta no BES. -------5-
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--------Processo de Obras nº 152/2007 de Luís Ribeiro Pereira, sita na Rua
Manuel António Dias Ferreira, em Ferreira do Zêzere, presente Informação do
Sector de Gestão Urbanística, com o parecer do Chefe de Divisão de Urbanismo,
Obras Municipais e Ambiente, relativa à construção de uma moradia – Apreciação
Final. Deferido, por unanimidade. O Sr. Presidente ausentou-se não participando na
deliberado.---------------------------------------------------------------------------------------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 17h e 40m. ---

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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