CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 4/2009

--------Aos dezanove dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e nove, 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. Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores, na qualidade de Vice – Presidente,
estando presentes os vereadores Srs. Carlos Ferreira Salgado, Carlos Alberto
Mendes Martins, Manuel da Silva António.------------------------------------------------Não compareceram à reunião o Sr. Presidente Luís Ribeiro Pereira. ---------------------------A reunião foi secretariada por: Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos. ---------------------------E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14 h e 40m. ----------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------O Sr. Vice – Presidente informou que no Programa de Regularização
extraordinária de dividas do Estado, a que se refere o nº 16 da RCM nº 191-A/2008
de 27 de Novembro, o concelho de Ferreira do Zêzere não foi contemplado de
acordo com a lista publicada e que fica apensa à minuta da acta. ------------------------------- O vereador Sr. Carlos Salgado, chamou à atenção para o mau estado em
que se encontram os muros do cemitério da Vila. -------------------------------------------------O Presidente da reunião informou que os trabalhos terão início na
primeira quinzena de Março. -------------------------------------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria, n.º 34, no valor total de €
264.959,12 (duzentos e sessenta e quatro mil novecentos e cinquenta e nove euros e
doze cêntimos), de Operações Orçamentais no valor de € 46.986,82 (quarenta e seis
mil novecentos e oitenta e seis euros e oitenta e dois cêntimos) e de Operações Não
Orçamentais no valor de € 217.972,30 (duzentos e dezassete mil novecentos e
setenta e dois euros e trinta cêntimos). Tomaram conhecimento. ------------------------1-
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--------Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 93.820,44
(noventa e três mil oitocentos e vinte euros e quarenta e quatro 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.--------------------Perímetro Florestal --------------------------------------------------------------------------Autoridade Florestal Nacional, nº 74 de 30.01.09, comunica a devolução
da gestão do Perímetro Florestal do Castro para a Câmara Municipal. Tomaram
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Orçamento 2009 ------------------------------------------------------------------------------Resitejo, nº 96 de 30/01/09, envia Orçamento e Plano de Investimentos
para o ano 2009.Tomaram conhecimento.----------------------------------------------------------Pedidos de Apoio -----------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Dornes, nº 1 de 10.01.09, pedido de
comparticipação nas despesas com a Toponímia da Freguesia no montante de €
4.969,88. Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de €
4.969,88 (quatro mil novecentos e sessenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos. ---------Associação Pé No Mundo, mail de 03.02.09, pedido de apoio financeiro
para o Projecto “Através da Lente”. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
subsídio de duzentos e cinquenta euros, para ajuda na construção de um poço de
água potável, numa Comunidade Rural do Gana – África Ocidental. --------------------------Convites ---------------------------------------------------------------------------------2-
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--------Centro Cultural e Recreativo de Avecasta, carta de 10.02.09, envio de
convite para o Presidente e Vereação, para as comemorações do Dia do Centro
Cultural e Recreativo de Avecasta, dia 21 de Fevereiro. Tomaram conhecimento. ----------Centro de Estudos de Políticas e Estratégicas Nacionais, mail de
05.02.09, convida o Município a pertencer ao Conselho Honorifico. Tomaram
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Padre Filipe José Miranda Diniz, envio de convite para o Sr. Presidente e
respectivos Vereadores para estarem presentes na celebração do Crisma, dia 26 de
Abril, pelas 16 horas, no Pavilhão Gimnodesportivo. Tomaram conhecimento. -------------Pedido de Autorização ----------------------------------------------------------------------Associação Clube Todo-o-Terreno, de 02.02.09, pedido de autorização
para a realização de um passeio de todo o terreno turístico designado “Raid por
Trilhos do Zêzere”, no próximo dia 4 de Abril de 2009. Deliberado, por
unanimidade, autorizar.--------------------------------------------------------------------------------Tomariniciativas – Associação Cultural, de Fevereiro/09, solicita
autorização para afixar publicidade referente ao “Carnaval Tomar 09”, que vai
decorrer nos dias 20 e 25 de Fevereiro. Autorizado, de acordo com o Regulamento
em vigor, a publicidade terá que ser retirada. ------------------------------------------------------Padre Filipe José Miranda Diniz, comunica a nova data para a cedência
do Pavilhão Gimnodesportivo, para a celebração do Crisma, que será dia 26 de
Abril de 2009, às 16 horas, pelo que solicita o pavilhão, também para o dia 25,
para montagem do equipamento necessário. Deliberado, por unanimidade,
autorizar a cedência do Pavilhão. --------------------------------------------------------------------Consumo de Água---------------------------------------------------------------------
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--------Fernando Jesus Silva, req, nº 349 de 25.11.08, solicita o pagamento, em 3
prestações, da factura de água no montante de € 64,90 (sessenta e quatro euros e
noventa cêntimos). Presente Informação dos Serviços. Deferido, por unanimidade,
o pagamento em 3 prestações. ------------------------------------------------------------------------Transmissão de Aluguer de Táxi ---------------------------------------------------------Marques & Aires, Lda, req. nº 224 de 12.02.09, requer a transmissão do
aluguer do táxi que possui, no lugar de Cruz dos Canastreiros, da freguesia de
Bêco, para Táxi do Frota de Carvalho & Fernandes, Lda. Presente Informação do
Serviço respectivo. Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------Compropriedade -----------------------------------------------------------------------------Isabel Cristina Nunes Godinho e Margarida Maria Nunes Sequeira,
req. nº 188 de 03.02.09, solicita o parecer da Câmara, nos termos do nº 1, do artigo
54º, da Lei nº 64/2003, de 23/08, relativamente ao prédio descrito na matriz predial
rústica sob o artigo 29-Secção D, da freguesia de Pias. Presente Informação nº
16/AC/09 da Duoma – Sector de Gestão Urbanística. Deliberado, por
unanimidade, dar parecer favorável, de acordo com a Informação Técnica. ------------------Regularização de uma Pedreira não Licenciada, nos ternos previstos no
nº 1, do artigo 5º. Do Decreto – Lei nº 340/07, de 12 de Outubro, em nome de
António Carvalho, em Jamprestes, da freguesia de Chãos. Presente Informação
nº 14/AC/09 da Duoma – Sector de Gestão Urbanística. Em virtude da pedreira se
situar dentro da Rede Natura, a Câmara deliberou, por unanimidade, que a mesma
não deve ser reactivada. -------------------------------------------------------------------------------Comissão de Vistorias para Efeito de Emissão de Licença ou
Autorização de Utilização de Edifícios ou suas Fracções. Presente Informação
Técnica da Duoma nº 030/JF/2009 de 13/02. Deliberado, por unanimidade, que a
Comissão em referência, passe a ser integrada pelos seguintes elementos: Efectivos:
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- António Sérgio Pereira de Gouveia Campelo, Eng.º Civil – Técnico Superior; Elsa Isabel Gonçalves Pires Azevedo Cardoso, Arqt.ª – Técnica Superior; - Fiscal
Municipal – José Luís Amaral Craveiro ou quem esteja nomeado no lugar de Fiscal
Municipal. Suplentes: - Maria Madalena Amaro Ribeiro Batista, Eng.ª Civil –
Técnica Superior; - João Pedro Frias Freitas – Eng.º Civil – Chefe de Divisão; José Simões da Silva – Coordenadora Técnico. ---------------------------------------------------Construção de Edificações fora das Áreas Edificadas Consolidadas –
Decreto – Lei nº 124/2006, de 28 de Junho, com as alterações introduzidas pelo
Decreto – Lei nº 17/2009 de 14 de Janeiro. Presente Informação Técnica nº
027/JF/2009 de 10.02, que fica apensa, em fotocópia, à minuta da acta. Analisada
foi a mesma aceite e aprovada por unanimidade. Assim no âmbito da análise e
decisão de processos de gestão urbanística serão consideradas, no sentido de
integrarem o conceito “Áreas Edificadas Consolidadas”: - “Áreas Urbanas
Consolidadas”, como sendo aquelas que, estando ou não classificadas como
urbanas, nos Planos Municipais de Ordenamento do Território e Plano de
Ordenamento da Albufeira do Castelo do Bode, são caracterizadas por uma
densidade de ocupação que permite identificar uma malha ou estrutura urbana já
definida, onde existem as infra-estruturas essenciais e onde se encontram definidos
os alinhamentos dos planos marginais por edificações em continuidade (conforme
definição da alínea o) do artigo 2º, do Decreto – Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro,
na redacção actual); -“Outras Áreas Edificadas em Solo Rural, classificadas deste
modo pelos instrumentos de Gestão Territorial vinculativo dos particulares”, como
os espaços que, não sendo áreas urbanas consolidadas, são classificados no Plano
Director Municipal, Plano de Urbanização da Vila de Ferreira do Zêzere, quando
for eficaz, Plano de Pormenor da Zona Industrial de Lameiras e Plano de
Ordenamento da Albufeira do Castelo do Bode como urbanos (espaços urbanos e
áreas de povoamento disperso), urbanizáveis, industriais e turísticos. ------------------------- Regras de Participação nas Marchas de Stº António 2009 ------------------
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--------Presentes as Regras das Marchas, discutido o assunto foram as mesmas
aprovadas. Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de € 2.300,00 (dois
mil e trezentos euros) a cada Marcha participante. As Marchas desfilarão na noite
do dia 13 de Junho e as Regras de participação ficam apensas em fotocópia à
minuta da acta.------------------------------------------------------------------------------------------Presente Informação do Serviço Municipal de Protecção Civil, de
16.02.09, tendo sido designado o dia 1 de Março como Dia da Protecção Civil,
propõe a realização do “Mês da Protecção Civil” durante o mês de Março, com um
conjunto de iniciativas a desenvolver em parceria com diversos agentes de
protecção civil e instituições, dado o interesse em incrementar a consciência da
população em geral e dos agentes de Protecção Civil em particular. Aprovado, por
unanimidade. A informação fica apensa, em fotocópia, à minuta da acta.---------------------Presente Alteração nº 3 de Modificação ao Orçamento no montante de
€ 16.800,00 e Alteração nº 2 às Grandes Opções do Plano. Para ratificar.
Aprovada, com 2 abstenções, dos vereadores, Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos
Salgado.--------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na ordem de
trabalhos, os seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------“Tribunal de Contas, devolve processo de visto nº 1427/08.” --------------------------“Informação sobre a Montaria ao Javali”. -------------------------------------------------“Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo sobre o
movimento anual da rede escolar para 2009/2010”. ----------------------------------------------“Escola Superior de Gestão de Santarém, de 13.02.09, solicita a colocação
de uma aluna, nesta Câmara, para Formação em Contexto de Trabalho”. ---------------------“Presente Alteração nº 4 de Modificação ao Orçamento, no montante de €
26.000,00, para ratificar”. -----------------------------------------------------------------------------“Associação de Melhoramentos Cultura e Recreio de Dornes, pedido de
colaboração para construção de balneários para apoio aos peregrinos.” ----------------
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--------“Presente Protocolo referente à Formação Prática em Contexto de
Trabalho,a celebrar com a Câmara e a Escola Pedro Ferreiro.” ---------------------------------“Ratificação de Protocolo com a Escola Secundária Jácome Ratton”. ----------------Aceites, por unanimidade, as introduções solicitadas. -----------------------------------Tribunal de Contas, nº 1121 de 12.02.09, devolve processo de visto nº
1427/08, referente à empreitada de “Regeneração Urbana da Vila de Ferreira do
Zêzere. Tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------------- Informação do vereador Sr. Dr. Jacinto Lopes, de 16.02.09, sobre a
Montaria ao Javali, que fica apensa, em fotocópia, à minuta da acta. A Montaria
abrange uma área de cerca de 500ha, com a participação de cerca de 30 matilhas e
300 portas disponíveis. Os caçadores dos dois concelhos e associados das
Associações apoiantes € 35,00 por pessoa; outros caçadores € 60,00. A despesa
prevista para a divulgação e publicidade é de € 1.800,00, Teatro € 250,00, diversos
€ 250,00, serviço de catering € 23,50/pessoa. Aprovado por unanimidade. -------------------Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, pedido de
informações sobre o movimento anual da Rede Escolar para 2009/2010 – Educação
Pré – Escolar e Escolas Básicas do 1º Ciclo. Deliberado, por unanimidade, que no
ano escolar 2009/2010 a Escola Básica de Igreja Nova irá fechar e os alunos irão
para o Centro Escolar de Areias. ---------------------------------------------------------------------Escola Superior de Gestão de Santarém, de 13.02.09, envio de proposta
de protocolo com vista à colocação da aluna Filipa Alexandra Marques Graça,
realizar nesta Câmara, a Formação em Contexto de Trabalho, no âmbito do Plano
Curricular do Curso de Especialização Tecnológica de Aplicações Informativas de
Gestão. Deliberado aceitar a aluna, para Formação em Contexto de Trabalho, com a
duração de 600 horas. Aprovado o Protocolo. -----------------------------------------------------Presente Alteração nº 4 de Modificação ao Orçamento, no montante de
€ 26.000,00 (vinte seis mil euros), para ratificar. Ratificada, com 2 abstenções dos
vereadores. Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. --------------------------------------
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--------Associação de Melhoramentos Cultura e Recreio de Dornes, de
16.02.09, pedido de colaboração para construção de balneários para apoio aos
peregrinos. Deliberado fazer consulta de preços e fornecer os materiais solicitados. --------Presente Protocolo referente à Formação Prática em Contexto de
Trabalho, a celebrar entre a Câmara e a Escola E.B. 2,3/S Pedro Ferreiro, no
âmbito da Formação Prática em Contexto de Trabalho, para 5 estagiários, não
remunerados (210 horas) período de 66 semanas, em Jardinagem e Espaços Verdes.
Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo.-----------------------------------------------Protocolo com a Escola Secundária Jácome Ratton, em reunião de 5 de
Fevereiro corrente, deliberou a Câmara fazer um Protocolo com a Escola para
aceitar 4 alunos em estágio. A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o
Protocolo que em vez de quatro são cinco. -------------------------------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente da reunião foi a mesma declarada encerrada,
depois de lida e aprovada a minuta da acta, que contem 37 folhas, quando eram 17
horas. - --------------------------------------------------------------------------------------------

O Vice -Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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