CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 5/2009

--------Aos cinco dias do mês de Março 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 de Fátima Sol Gonçalves Baptista,
Coordenadora Técnica da Divisão Administrativa, Financeira e de Recursos
Humanos. ------------------------------------------------------------------------------------------------E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14h e 35m. ----------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------- Os vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Manuel António, apresentaram
uma Informação sobre a visita que efectuaram à Alemanha, para participarem no
Congresso da Europassion – 2009. A Câmara tomou conhecimento e a Informação
fica apensa, em fotocópia, à minuta da acta. ------------------------------------------------------- O vereador Sr. Carlos Salgado falou sobre a crise que afecta o país e
deixou um alerta ao Serviço Social, para estar atento aos casos, no concelho, que
precisem de apoio e se for necessário solicitar também o apoio da Igreja. --------------------O Sr. Presidente informou que esse serviço já está a ser feito pela
Assistente Social, destes Serviços.-------------------------------------------------------------------O vereador Sr. Dr. Jacinto Lopes falou da candidatura efectuada, para
criação de um G.I.P. (Gabinete de Inserção Profissional), articulado com o Centro
de Emprego, para ajudar a população. --------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu conhecimento da abertura da “Empresa na Hora”, na
Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercial de Ferreira do Zêzere.-----------1-
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--------O vereador Sr. Carlos Martins falou na necessidade de colocar
sinalização adequada, para quem entra e sai da Rua Maria Vasques. --------------------------O mesmo vereador falou ainda da falta de sinalização horizontal, na
estrada de Águas Belas para Carril.------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu a conhecer o Convite para a Conferência subordinada
aos temas “O Sistema Nacional de Protecção Civil” e “O Papel do Serviço
Municipal de Protecção Civil e do Comandante Operacional Municipal”, no Centro
Cultural de Ferreira do Zêzere, dia 28 de Março de 2009, das 10h às 13h. Tomaram
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria, n.º 43, no valor total de €
420.002,00 (quatrocentos e vinte mil novecentos e dois euros), de Operações
Orçamentais no valor de € 173.895,96 (cento e setenta e três mil oitocentos e
noventa e cinco e euros e noventa e seis cêntimos) e de Operações Não
Orçamentais no valor de € 246.106,04 (duzentos e quarenta e seis mil cento e seis
euros e quatro cêntimos). Tomaram conhecimento.-----------------------------------------------Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 316.852,29
(trezentos e dezasseis mil oitocentos e cinquenta e dois euros e vinte e nove
cêntimos). Tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------- Candidaturas---------------------------------------------------------------------------------Direcção – Geral do Tesouro e Finanças, nº 3065 de 26.02.09, informa
que esta Câmara não apresenta uma situação financeira que permita atribuição de
qualquer financiamento do abrigo do PREDE – Programa de Regularização
Extraordinária de Dívidas do Estado. Tomaram conhecimento. --------------------------------Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 988 de Ferreira do Zêzere,
carta de 20.02.09, solicita a cedência das instalações da Escola P3, quando a
mesma for desactivada, para naquele espaço procederem à instalação da sede, seria
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assim reformulada a candidatura a fundos comunitários. Deliberado, por
unanimidade, ceder as instalações, quando s Escola for desactivada, ficando sem
efeito a deliberação de dois de Fevereiro de dois mil e um. -------------------------------------Empréstimo -----------------------------------------------------------------------------------Tribunal de Contas, fax nº 360 de 02.03.09, comunica que em sessão
diário de visto de 2009.03.02, deliberou conceder o Visto ao processo nº 1673/08
referente ao empréstimo contraído com o Banco Espírito Santo, SA, no montante
de € 1.600.000,00. Tomaram conhecimento.-------------------------------------------------------Pedido de Apoio ------------------------------------------------------------------------------Comissão de Festas de Matos e Barbatos, carta de 20.02.09, pedido de
apoio financeiro para os tradicionais festejos de Verão 2009. A Câmara deliberou,
por unanimidade, não apoiar por não se enquadrar nos objectivos da Autarquia. ------------Proposta----------------------------------------------------------------------------------------Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa,
presente Proposta de Parceria para Elaboração de Agenda 21 Local de Ferreira do
Zêzere. Deliberado, por unanimidade, aceitar a Proposta de Parceria. -------------------------Creative Way, mail de 25.02.09, apresenta uma proposta para trazer a
Ferreira do Zêzere, no próximo dia 14 de Abril o clássico do teatro “Romeo e
Juliet” de William Shakspeare. Deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta e
pagar o bilhete aos alunos, que será de € 6,00/aluno, para cerca de 380 alunos,
sensibilizando os mesmos para o facto de ser a Câmara proporcionar este
espectáculo, com o pagamento dos bilhetes e com a cedência do Auditório do
Centro Cultural para a realização mesmo. Dar conhecimento à Escola EB 2,3/S
Pedro Ferreiro. -----------------------------------------------------------------------------------
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--------Fiscalização no âmbito da Segurança Contra Incêndios em Edifícios,
presente Informação Técnica nº 32/JF/2009 de 20.02, da Duoma, que fica apensa,
em fotocópia, à minuta da acta. Aprovada, por unanimidade. ----------------------------------Empreitada de Sistema de Saneamento de Outeiros/Ferreira do Zêzere
– Povoações de Igreja Nova e Mourolinho, presente Informação Técnica nº
28/MR/2009 de 26.02 da Duoma, que fica apensa, em fotocópia, à minuta da cata, a
firma Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda, solicita a redução da Garantia
Bancária nº 12-02-1096582. Deliberado, por unanimidade, aceitar a redução em €
1.875,85 (mil oitocentos e setenta e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos).-----------------Vistoria para verificação das condições de salubridade de um edifício
na Praça Dias Ferreira nº 18 e 19 em Ferreira do Zêzere, presente Informação nº
17/AC/09 de 18.02 em que é requerente o Sr. António Teixeira Figueiredo, a
informação fica apensa, em fotocópia, à minuta da acta. A Câmara tomou
conhecimento e deliberou informar o requerente da conclusão da vistoria efectuada,
que refere que a casa não tem condições de segurança e salubridade, pelo que terá
que articular, a resolução da situação, com o inquilino. Dar também conhecimento
ao inquilino do resultado da vistoria.----------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na Ordem dos
Trabalhos, os seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------------“Escola Superior de Gestão de Tomar, pedido de patrocínio para a V
Semana de Gestão”.------------------------------------------------------------------------------------“Junta de Freguesia de Dornes, propõe a cedência dos Cais para
embarcações à Junta de Freguesia”. -----------------------------------------------------------------“Junta de Freguesia de Dornes, solicita comparticipação nas despesas com a
Toponímia”.---------------------------------------------------------------------------------------------“Associação Recreativa de Caçadores do Freixial, convida a participarem no
almoço de comemoração do dia da Associação”.--------------------------------------------------“Associação Recreativa e Cultural de Matos e Barbatos, envia convite para
o jantar do 16º aniversário”. -------------------------------------------------------------------4-
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--------“Centro Recreativo e Cultural de Carvalhais, pedido de apoio para o Rally
Paper/Passeio de Automóveis Clássicos”. ----------------------------------------------------------“Comissão de Festas do Cardal, pedido de apoio para a festa anual.”-----------------“Associação Desportiva e Recreativa de Águas Belas, pedido de apoio
financeiro.” ----------------------------------------------------------------------------------------------“Informação Prévia referente ao destaque de uma parcela de terreno e
construção de duas moradias, presente informação técnica da Duoma.”-----------------------“Empreitada de “Conservação e Manutenção das Vias e Caminhos
Municipais – Revisão de Preços””. ------------------------------------------------------------------“Clarificação de Conceitos Constantes no Regulamento de PDM, presente
informação técnica da Duoma”.----------------------------------------------------------------------“Presente Informação do Vereador Sr. Dr. Jacinto Lopes, de 05.03.09,
apresenta as despesas com a Montaria ao Javali.”-------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar as referidas introduções. ------------------------Escola Superior de Gestão de Tomar, nº 45 de 26.02.09, pedido de
patrocínio para a V Semana da Gestão: A importância das Micro e Pequenas
Empresa na Economia Nacional, a realizar na Escola Superior de Gestão – Instituto
Politécnico de Tomar, de 23 a 26 de Março. Deliberado, por unanimidade, não ser
possível subsidiar, face às dificuldades orçamentais. ---------------------------------------------Junta de Freguesia de Dornes, nº 11 de 28.02.09, solicitam a cedência do
Cais para embarcações. Deliberado, por unanimidade, transferir, para a Junta de
Freguesia, as competências sobre o Cais, ficando da responsabilidade da mesma a
sua manutenção. Submeter à apreciação da Assembleia Municipal, para aprovação.--------Junta de Freguesia de Dornes, nº 3 de 14.02.09, pedido de
comparticipação nas despesas com a Toponímia da freguesia, enviando para o
efeito documentos comprovativos no montante de € 1.403,52. Deliberado, por
unanimidade, pagar.------------------------------------------------------------------------------------Associação Recreativa de Caçadores do Freixial, envio de convite para o
Sr. Presidente e todos os membros da Câmara, participarem dia 15 de Março, pelas
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13h, no almoço convívio de comemoração do dia da Associação. A Câmara tomou
conhecimento e agradece o convite. -----------------------------------------------------------------Associação Recreativa e Cultural de Matos e Barbatos, carta de
16.02.09, envio de convite para o Sr. Presidente e Vereação, para o jantar
comemorativo do 16º aniversário da Associação, dia 14 de Março, pelas 19h, na
sede em Matos. A Câmara tomou conhecimento e agradece o convite.------------------------Centro Recreativo e Cultural de Carvalhais, carta de 27.02.09, pedido de
apoio monetário para realizarem o Rally Paper/Passeio de Automóveis Clássicos,
dia 26 de Abril. Deliberado, por unanimidade, que nos sejam enviados os
elementos necessários sobre o evento, para que possa ser colocado no site da
Câmara e oferecer um troféu.-------------------------------------------------------------------------Comissão de Festas do Cardal, solicita apoio para a realização da Festa
anual de 30 de Abril a 3 de Maio. Deliberado, por unanimidade, oferecer um troféu.
--------Associação Desportiva e Recreativa de Águas Belas, nº 9 de 07.02.09,
pedido de aumento do apoio financeiro para que possam manterem as actividades
até aqui existentes. Deliberado, por unanimidade, aumentar o subsídio para €
500,00 (quinhentos euros).---------------------------------------------------------------------------- Informação Prévia referente ao destaque de uma parcela de terreno e
construção de duas moradias em que o requerente Joaquim Mendes Silva
Ramos, solicita de acordo com o nº 3, do artigo 17º, da Lei nº 60/2007, declaração
de validade do pedido. Presente Informação Técnica nº 2009/EC/30 da Duoma –
Sector de Gestão Urbanística, que fica apensa, em fotocópia, à minuta da acta.
Deliberado, por unanimidade, deferir a validade do pedido.-------------------------------------Conservação e Manutenção das Vias e Caminhos Municipais –
Caminho entre Matos, freguesia de Igreja Nova e o limite do concelho –
Revisão de Preços, no montante de € 295,65 (duzentos e noventa e cinco euros e
sessenta e cinco cêntimos), presente Informação Técnica nº 29/MR/2009 de 02.03,
que fica apensa, em fotocópia, à minuta da acta. Deliberado, por unanimidade,
aceitar. --------------------------------------------------------------------------------------------6-
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--------Clarificação de Conceitos Constantes no Regulamento do PDM –
Construção para Habitação em Espaços Agrícolas, Outras Áreas Agrícolas,
Espaços Agro-Florestais e Espaços Florestais, presente Informação Técnica nº
40/JF/2009 de 26.02 da Duoma, que fica apensa, em fotocópia, à minuta da acta.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente informação. ----------------------------------Presente Informação do Vereador Sr. Dr. Jacinto Lopes, de 05.03.09,
apresenta as despesas com a Montaria ao Javali e propõe que seja atribuído um
subsídio à Associação de Caçadores Castelo de D. Gaião, no montante de €
5.677,25 (cinco mil seiscentos e setenta e sete euros e vinte cinco cêntimos),
importância já paga pela referida Associação, que fica apensa, em fotocópia, à
minuta da acta. Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de € 5.677,25
(cinco mil seiscentos e setenta e sete euros e vinte cinco cêntimos) à Associação de
Caçadores Castelos de D. Gaião. ------------------------------------------------------------Encerramento: E pelo Presidente da reunião foi a mesma declarada encerrada,
depois de lida e aprovada a minuta da acta, que contém 45 folhas, quando eram 16h
e 50m. --------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

A Secretária:

_________________________________
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Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 8 folhas, quando eram 15h horas.------

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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