CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 7/2009

--------Aos dois dias do mês de Abril 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
14h e 40m -----------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------Pelo vereador Sr. Carlos Salgado, foi solicitado o arranjo da Rua Dr.
António Baião até à P3, que se encontra quase intransitável.------------------------------------O Vereador Sr. Dr. Jacinto Lopes, deu a informação que a candidatura da
Regeneração Urbana da Vila, obteve a aprovação do Programa Operacional
Regional do Centro do Regulamento Específico de Política de Cidades – Parcerias
para a Regeneração Urbana, um investimento total de € 3.378.401,90, sendo
elegível € 2.736.364,90 do que resulta uma comparticipação de € 1.1499.993,15,
que corresponde a uma taxa de 54,817%. ----------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente, foi dado conhecimento que está a decorrer uma
inspecção da IGAL ao Município e que tendo em tempo procedido à reclassificação
de 3 funcionárias, tomou a liberdade de perguntar informalmente sobre a legalidade
das mesmas, tendo sido aconselhado a proceder à anulação do despacho de
nomeação e à reposição das verbas. Neste sentido já procedi ao despacho de
anulação.------------------------------------------------------------------------------------------1-
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--------Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 63, no valor total de €
373.724,84 (trezentos e setenta e três mil setecentos e vinte e quatro euros e oitenta
e quatro cêntimos), de Operações Orçamentais no valor de € 121.938,57 (cento e
vinte e um mil novecentos e trinta e oito euros e cinquenta e sete cêntimos) e de
Operações Não Orçamentais no valor de € 251.786,27 (duzentos e cinquenta e um
mil setecentos e oitenta e seis euros e setenta e dois cêntimos). Tomaram
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 393.477,44
(trezentos e noventa e três mil quatrocentos e setenta e sete 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.--------------------Pedidos de Parecer---------------------------------------------------------------------------Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere, nº 511 de
19.03.09, solicita o parecer da Câmara relativamente ao interesse de iniciar no ano
lectivo 2009/2010 um Curso de Educação e Formação, nível 2, de “Empregado
Comercial”. Deliberado, por unanimidade, dar parecer favorável, uma vez que tem
grande interesse para este concelho a qualificação profissional dos jovens.-------------------Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere, nº 508 de
19.03.09, solicita o parecer da Câmara relativamente ao interesse de iniciar no ano
lectivo 2009/2010 um Curso Profissional, nível 3, de “Técnico de Apoio à
Infância”. Deliberado, por unanimidade, dar parecer favorável, uma vez que tem
grande interesse para este concelho a qualificação profissional dos jovens.------------2-
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--------Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere, nº 510 de
19.03.09, solicita o parecer da Câmara relativamente ao interesse de iniciar no ano
lectivo 2009/2010 um Curso Profissional, nível 3, de “Técnico de Turismo
Ambiental e Rural”. Deliberado, por unanimidade, dar parecer favorável, uma vez
que tem grande interesse para este concelho a qualificação profissional dos jovens. --------Pedido de Apoio ------------------------------------------------------------------------------Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere, nº 506 de
19.03.09, solicita o apoio da Câmara na construção de uma rampa para pessoas
com dificuldade de mobilidade, com materiais. Deliberado, por unanimidade,
fornecer os materiais solicitados. O Encarregado Operacional Sr. Salvador, deverá
controlar e informar sobre a aplicação dos materiais.---------------------------------------------Sport Club Ferreira do Zêzere, de 24.03.09, solicita apoio financeiro para
a realização da 8ª Edição do Passeio Turístico Todo o Terreno, em colaboração
com os Bombeiros, denominado “Rota do Zêzere”, a ter lugar dia 11 de Abril e
convidam todos os elementos do executivo a participar no evento. A Câmara
analisou o assunto e deliberou, por unanimidade, dar um subsídio de mil euros,
uma vez que tem interesse turístico para o concelho. Presente cabimentação da
contabilidade na rubrica orgânica – 02 e económica 04-07-01-03 – Associações
Desportivas, Recreativas e Culturais. Os vereadores Sr. Dr. Jacinto Lopes e Sr.
Carlos Martins, ausentaram-se e não participaram na deliberação, por pertencerem
aos órgãos sociais desta Instituição. -----------------------------------------------------------------Paulo Jorge da Costa Pereira, de 20.03.09, solicita o apoio da Câmara nas
entradas da população estudante deste concelho, no Circo Royal. Atendendo às
actuais dificuldades económicas não é possível dar o apoio solicitado.-----------------
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--------Pedido de Autorização ----------------------------------------------------------------------União Velocípédica a Portugal – Federação Portuguesa de Ciclismo, de
23.03.09, pedido de autorização para a realização da 19ª Mini Volta a Portugal em
Cicloturismo e 5º Passeio a Portugal “Ciclismo para Todos” a ter lugar de 23 a 31
de Maio de 2009. Atendendo ao interesse turístico e à divulgação do concelho, foi
deliberado dar apoio logístico e o almoço nas instalações do CRIFZ, até ao
montante de € 400,00 (quatrocentos euros).--------------------------------------------------------Paróquia de Dornes, 21.03.09, solicita autorização para utilização da via
pública, com Procissão e Missa Campal em honra de Nossa Senhora do Pranto,
que envolve a participação de peregrinos, os tradicionais Círios do Pentecostes,
que vão ocorrer dias 31 de Maio, 1 e 2 de Junho. Deferido, por unanimidade. ---------------Paróquia de Ferreira do Zêzere, de 21.03.09, solicita autorização para
utilização da via pública no Dia do Corpo de Deus, dia 11 de Junho, das 12,30h às
13,30h e na Festa de Santo António, dia 14 de Junho, das 12,30h às 13,30h.
Deferido, por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------Agradecimento -------------------------------------------------------------------------------Paróquia de Ferreira do Zêzere, de 21.03.09, em nome da Capela de
Nossa Senhora da Conceição e da povoação dos Carvalhais, agradecer toda
colaboração prestada nas obras de beneficiação e reforço do muro para segurança
de terras. Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------Convite -----------------------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Chãos, nº 12 de 14.03.09, envio de convite para a
inauguração da Casa Mortuária, no próximo dia 5 de Abril, às 10h e 30m.Tomaram
conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------
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--------Direito de Preferência-----------------------------------------------------------------------José Vaz da Silva Branco, req.º nº 386 de 24.03.09, solicita parecer sobre
a decisão do não exercício de direito de preferência referente ao prédio sito na Rua
Brigadeiro Lino Valente, nº 96. A Câmara não está interessada em exercer o direito
de preferência. ------------------------------------------------------------------------------------------Regularização de uma Pedreira não Licenciada, nos termos previstos
no nº 1, do artigo 5º, do Decreto – Lei nº 340/07 de 12 de Outubro, em nome da
Colum, Lda, sita em Covão da Pia, na freguesia de Chãos. Presente Informação
Técnica nº 24/AC/09 de 17.03.09, da Duoma – Sector de Gestão Urbanística, que
fica apensa, em fotocópia, à minuta da acta. Deliberado, por unanimidade, dar
parecer favorável sobre a localização da pedreira. ------------------------------------------------Compropriedade -----------------------------------------------------------------------------José António Antunes da Silva, solicita parecer nos termos do artigo 54º,
do nº 1, da Lei nº 64/2003 de 23 de Agosto, sobre os prédios descritos na matriz
predial rústica sob o artigo 77º – Secção C e Urbano nº 844, da freguesia de Paio
Mendes. Presente Informação Técnica nº 25/AC/09 de 25.03 da Duoma – Sector de
Gestão Urbanística. Deliberado, por unanimidade, dar parecer favorável. --------------------Destaque ---------------------------------------------------------------------------------------Pedido de destaque de uma parcela de terreno, no lugar e freguesia de
Águas Belas, em que é requerente Alda Maria da Conceição Cunha Cardoso,
presente Informação Técnica nº 2009/EC/47 de 30.03 da Duoma – Sector de
Gestão Urbanística. Deferido, por unanimidade, o pedido de destaque, de acordo
com a informação técnica. ----------------------------------------------------------------------------Presente Alteração ao Orçamento nº 6 no montante de € 1.600,00 (mil e
seiscentos euros). Para ratificar. Ratificada, com duas abstenções dos vereadores
Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins.-----------------------------------------------------5-
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--------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na Ordem dos
Trabalhos, os seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------------“Associação Nacional dos Municípios Portugueses, sobre taxa de recursos
hídricos”. ------------------------------------------------------------------------------------------------“Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, solicita cedência de espaço e de
transporte”. ----------------------------------------------------------------------------------------------“Paróquia de Areias, pedido de autorização de corte da via pública, dia 10
de Abril, para encenação de uma Via – Sacra dramática”. ---------------------------------------“Sónia Maria Aires Farinha, solicita a cedência do Lagar de S. Guilherme,
para um almoço de um filho”. ------------------------------------------------------------------------“Câmara Municipal de Fieni, no âmbito do Acordo de Geminação, propõe
um intercâmbio de estudantes dos dois concelhos”. ----------------------------------------------“Comissão de Festas das Quatro Aldeias Unidas, do Cardal, solicita Licença
especial de Ruído”.-------------------------------------------------------------------------------------“Procedimentos sobre formas de acompanhamento e controlo de aplicação
dos apoios concedidos,” -------------------------------------------------------------------------------“Anulação de deliberação de aquisição de terreno, sito em Boucha, tomada
em reunião de 13.11.2001”.---------------------------------------------------------------------------“Rectificação da deliberação de 08.012009, respeitante à Associação
Recreativa Filarmónica Frazoeirense”.-------------------------------------------------------------- Deliberado, por unanimidade, aceitar as referidas introduções. -----------------------ANMP – Associação Nacional dos Municípios Portugueses, cir. 36 de
30.03.09, sobre a notificação que foi feita, pelas Administrações de Região
Hidrográfica, para procederem ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos.
Pendente para a próxima reunião.--------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, nº 51 de 31.03.09, solicita
cedência de espaço, no Centro Cultural, para realizarem uma noite cultural, dia 30
de Maio, pelas 21h e 30m, com a Orquestra de Harmónicas de Ponte de Sôr e o
Grupo Sons de Águas Belas, em caso de cedência do espaço aproveitam para pedir
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transporte para efectuar a deslocação da Orquestra. Deliberado, por unanimidade,
ceder o espaço no Centro Cultural e o transporte solicitado. ------------------------------------Paróquia de Areias, de 30.03.09, solicita autorização para corte da via
pública, dia 10 de Abril, Sexta – Feira Santa, para encenação de uma Via – Sacra
dramática, na qual participam cerca de 35 jovens. Deliberado autorizar o corte da
estrada solicitado. --------------------------------------------------------------------------------------Sónia Maria Aires Farinha, de 31.03.09, solicita a cedência da instalações
do Lagar de S. Guilherme, para no dia 11 de Abril, realizar o almoço de aniversário
do seu filho, destinado a familiares e amigos. Concedido. ---------------------------------------Câmara Municipal de Fieni, de 01.04.09, baseada no Acordo de
Geminação, celebrado em 2007, propõe um intercâmbio de jovens estudantes, dos
dois concelhos. Deliberado, por unanimidade, aceitar o intercâmbio solicitado. -------------Comissão de Festas das Quatro Aldeias Unidas – Cardal, req. nº 402 de
31.03.09, solicita Licença Especial de Ruído, para a realização da Festa em Honra
da Nossa Senhora da Purificação, que terá lugar dia 30 de Abril. Presente
Informação Técnica nº35/HÁ/2009 de 01.04 da Duoma. Deliberado, por
unanimidade, deferir o pedido de acordo com a informação técnica.--------------------------- Presente Informação do Sr. Presidente da Câmara de 01.04.09, sobre: Procedimentos sobre formas de acompanhamento e controlo de aplicação dos
apoios concedidos e que fica apensa, em fotocópia, à minuta da acta. Deliberado,
por unanimidade, dar cumprimento aos procedimentos sobre as formas de
acompanhamento e controlo de aplicação dos apoios concedidos, devendo as
Associações apresentar os Planos de Actividades e Contas de Gerência, bem como
a Câmara designar um Técnico dos Serviços, habilitado para o efeito, de modo a
verificar a efectiva prossecução das obras, para o fim a que o apoio é concedido. ------------- Presente informação da DRAFH, datada de 01.04.09, que fica apensa,
em fotocópia, à minuta da acta, sobre o terreno para o Centro Escolar de Areias,
anulação de deliberação de aquisição de terreno, tomada em reunião de 13.11.2001,
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bem como aceitação da doação do terreno por parte do Sr. Eng. Sérgio Melo e
esposa. Deliberado, por unanimidade, anular a deliberação de Câmara de
13.11.2001. Deliberado também aceitar a doação, a título gratuito, da área de
8851m2 a desanexar do prédio rústico nº 1 – Secção AD, registado sob o nº 3240
na Conservatória de Ferreira do Zêzere e que se destina ao Centro Escolar de
Areias, feita pelo Sr. Eng. Sérgio Mendes de Melo e esposa. ----------------------------------- Rectificação da deliberação de 08.01.2009, respeitante à Associação
Recreativa Filarmónica Frazoeirense, em que foi deliberado comparticipar com
30% da construção de uma garagem, não tendo ficado escrito qual é o montante. O
valor total da obra é de € 17.026,51 (dezassete mil vinte seis euros e cinquenta e
um cêntimos), sendo a comparticipação da Câmara de € 5.107,95 (cinco mil cento e
sete euros e noventa e cinco cêntimos). -----------------------------------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 28 folhas, quando eram 17 h e 15m. -O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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