CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 1/2009

--------Aos oito dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e nove, 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 Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos. -----------------------E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14 horas e 50 m. ---------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------Presente o Sr. António de Sousa Carvalho, residente em Bêco, sobre a
insalubridade da loja – sapataria, que tem arrendada na Praça Egaz Moniz, nesta
Vila de Ferreira Zêzere, reclamando a falta de condições. A Câmara aconselhou-o a
negociar com o senhorio.------------------------------------------------------------------------------Presente o livro intitulado “A Vila e o Concelho de Ferreira do Zêzere”,
nova edição. Com nova capa e novo formato, sendo do agrado de todos, tendo sido
aceite esta versão e deliberado oferecer um livro a cada um dos membros da
Assembleia Municipal, bem como aos funcionários da autarquia.------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria, n.º 4, no valor total de €
319.247,46 (trezentos e dezanove mil duzentos e quarenta e setes euros e quarenta e
seis cêntimos), de Operações Orçamentais no valor de € 53.052,46 (cinquenta e três
mil cinquenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos) e de Operações Não
Orçamentais no valor de € 266.195,00 (duzentos e sessenta e seis mil cento e
noventa e cinco euros). Tomaram conhecimento. ------------------------------------------1-
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--------Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 254.351,14
(duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e cinquenta euros e catorze cêntimos).
Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------Pedido Subsídio ------------------------------------------------------------------------------Governo Civil do Distrito de Santarém, fax de 31.12.08, pedido de
subsídio de € 1.500 no âmbito da 2ª Volta ao Distrito de Santarém /RTP em
Bicicleta. Para a contabilidade processar de acordo com a deliberação de
22.02.2007, do Governo Civil de Santarém, uma vez que foi feita uma parceria, em
que as Câmaras aderentes foram envolvidas. ------------------------------------------------------Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere, nº 2076
de 22.12.08, para apetrechamento informático da Sala 13 A e enviam um projecto.
Deliberado atribuir um subsídio de € 9.680,00, para apetrechamento da Escola EB
2,3 Pedro Ferreiro, Sala 13 A. Presente cabimento da contabilidade – Orgânica 02
e Económica 04080203 Outras. ----------------------------------------------------------------------Associação Desportiva e Recreativa de Águas Belas, nº 13 de 11.12.08,
pedido de apoio financeiro para o Campeonato de Corta-Mato a realizarem dia 15
de Fevereiro de 2009. Deliberado atribuir um subsídio de 1000 euros. Presente
cabimentação da Contabilidade: Orgânica 02 – Económica 04070103 –
Associações Desportivas Recreativas e Culturais. ------------------------------------------------Cedência de Escola --------------------------------------------------------------------------Planeta Água, de 30.12.08, pedido de cedência da Escola de Chãos para
Sede e Casa – Mãe da Associação. A Câmara deliberou aceitar ser sócio-fundador.
Deliberou a cedência, da Escola de Chãos, mediante protocolo, que será celebrado
após a constituição da Associação. -----------------------------------------------------------2-
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--------Alteração ao Loteamento da Quinta do Adro – Estudo de Ordenamento
do Espaço junto à Casa do Povo, presente Informação Técnica da Duoma nº
001/JF/2009 de 05/01 e cuja fotocópia fica apensa à minuta da acta. Tendo
decorrido o prazo relativo à discussão pública, não foi apresentada nenhuma
reclamação, observação ou sugestão, pelo que a Câmara deliberou, por
unanimidade, aprovar a alteração ao Loteamento da Quinta do Adro, que integra o
desenho urbano do Estudo de Ordenamento junto à Casa do Povo, no espaço
público correspondente e extingue o lote nº 40, destinado a equipamento sócio –
cultural. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na ordem dos
trabalhos, os seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------“Associação Nacional de Municípios Portugueses, envia de proposta sobre
actualização de seguros”.------------------------------------------------------------------------------“Município de Ourém, sobre extinção do GAT de Tomar”. ----------------------------“Organismo de Verificação Metrológica, sobre controlo metrológico do
concelho”. -----------------------------------------------------------------------------------------------“Associação

Recreativa

Filarmónica

Frazoeirense,

pedido

de

comparticipação para construção de uma garagem”. ---------------------------------------------“Águas do Centro, SA, sobre o endividamento líquido total do Município” ---------“Padre Filipe José Miranda Diniz, pedido do pavilhão gimnodesportivo.”-----------“Tomargest, Lda, solicita prorrogação da licença de obras de urbanização.” --------“Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere,
pedido de apoio para aquisição de uma ambulância de Socorro.” ------------------------------“Plano de Pormenor da Zona Industrial de Lameiras – Efeitos Registrais.”----------“Mercado Municipal – Alteração do Projecto”. ------------------------------------------- Aceites, por unanimidade, as referidas introduções.-----------------------------3-
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--------Associação Nacional dos Municípios Portugueses, circular nº 143 de
15.12.08, envia proposta de actualização dos valores de seguro contra acidentes
pessoais dos Bombeiros Profissionais e Voluntários (alteração da Portaria nº 35/99
de 21 de Janeiro). A Câmara aceita a recomendação pelo que vai pedir a
actualização dos seguros. Deliberado também comunicar à Associação dos
Bombeiros e ao Comando dos Bombeiros. ---------------------------------------------------------Município de Ourém, nº 19940 de 16.12.08, envio de cópia de um parecer
jurídico da CCDRLVT sobre a extinção do GAT de Tomar e que fica apenso em
fotocópia à minuta da acta. Tomaram conhecimento.---------------------------------------------Organismo de Verificação Metrológica, nº 21 de 20.12.08, comunica que
aquele Organismo irá ser qualificado para efectuar o Controlo Metrológico Anual
do concelho de Ferreira do Zêzere. Inteirado. A Câmara procederá à cedência do
espaço. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense, de 07.12.08, pedido de
comparticipação para a construção de uma garagem. Deliberado, por unanimidade,
comparticipar com 30% do valor da obra. Fica apenso em fotocópia o ofício da
Associação, à minuta da acta. ------------------------------------------------------------------------Águas do Centro, SA, nº 2082 de 28.11.08, sobre endividamento total do
Município. A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------Padre

Filipe

José

Miranda,

solicita

a

cedência

do

pavilhão

gimnodesportivo para a celebração do Crisma, que se irá realizar no próximo dia 10
de Maio às 16 horas. Solicita também a disponibilização do pavilhão, no dia 9 de
Maio para as montagens. Para o efeito pede sonorização e cadeiras. Deliberado, por
unanimidade, conceder. -------------------------------------------------------------------------------Tomargest – Empreendimentos Industriais e Urbanísticos, Lda, solicita
prorrogação de licença de obras de urbanização no loteamento nº 2/05, na Quinta de
Stª Margarida, da freguesia e concelho de Ferreira do Zêzere. Presente Informação
Técnica da Duoma – Sector de Gestão Urbanística de 05.01.09, que fica apensa em
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fotocópia à minuta da acta e que foi aceite. Deliberado, por unanimidade, conceder
a prorrogação solicitada por 1,5 anos em cada núcleo. Núcleo I – Prorrogação até
27 de Julho de 2010 e Núcleo II – Prorrogação até 26 de Dezembro de 2012.----------------Associações Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do
Zêzere, nº 11 de 07.01.09, solicitam o apoio da Câmara para aquisição de uma
Ambulância de Socorro, no montante de € 51.586,18. Analisada a situação a
Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer a viatura propondo à Associação que
a adquira por sistema leasing, no período de três anos, transferindo esta Câmara,
mensalmente, a importância correspondente à aquisição. O vereador Dr. Jacinto
Lopes ausentou-se e não participou na votação, por ser o Presidente da Direcção
desta Associação Humanitária. -----------------------------------------------------------------------Plano de Pormenor da Zona Industrial de Lameiras – Efeitos registais.
Presente Informação Técnica n.º 181/JF/2008, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------Mercado Municipal – Alteração de Projecto. Foi deliberado, por
unanimidade, que as 6 lojas a poente, identificadas com os números 1,3,5,7,9 e 11,
sejam transformadas em apenas 3 lojas, ficando as 1 e 3, 5 e 7, 9 e 11, por poder vir
a ser vantajoso haver lojas com maior dimensão. -----------------------------------------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 18 h e 10m. --

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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