CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 10/2009

--------Aos trinta 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, Carlos Alberto Mendes Martins, Manuel
da Silva António. -------------------------------------------------------------------------------Não compareceu à reunião o vereador Sr. Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores.
--------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 horas e 50 minutos.---------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de
comparência à reunião do vereador Dr. Jacinto Lopes, que não pode estar presente
por ter ido para uma reunião da Resitejo.-----------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------Não houve assuntos. --------------------------------------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 82, no valor total de €
406.483,03 (quatrocentos e seis mil quatrocentos e oitenta e três euros três e
cêntimos), de Operações Orçamentais no valor de € 157.461,18 (cento e cinquenta
e sete mil quatrocentos e sessenta e um euros e dezoito cêntimos) e de Operações
Não Orçamentais no valor de € 249.021,85 (duzentos e quarenta e nove mil vinte e
um euros e oitenta e cinco cêntimos). Tomaram conhecimento. --------------------------------Contabilidade --------------------------------------------------------------------------
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--------Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 419.117,84
(quatrocentos e dezanove mil cento e dezassete euros e oitenta 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.--------------------Transferência de Competências ----------------------------------------------------------DRELV – Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo,
fax nº 2209 de 22.04.09, solicita o parecer da Câmara relativamente à transferência
de competências para gestão de refeitórios escolares. A Câmara tomou
conhecimento e não está interessada em gerir o refeitório da Escola. --------------------------Turnos/Farmácias ---------------------------------------------------------------------------ARSLVT – Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, I.P., nº 10154 de 17.04.09, envio de lista das farmácias de serviço, no
concelho de Ferreira do Zêzere, que foram verificadas no 4º trimestre de 2008.
Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------Oferta/Publicações---------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Constância, nº 2236 de 15.04.09, solicita a oferta
de bibliografia para o Arquivo Municipal de Constância, que será inaugurado dia
10 de Junho. Deliberado, por unanimidade, enviar um livro “A Vila e o Concelho
de Ferreira do Zêzere”. --------------------------------------------------------------------------------Pedido de Apoio ------------------------------------------------------------------------------Associação de Pais e Encarregados de Educação de Escolas do
Concelho de Ferreira do Zêzere, nº 105 de 21.04.09, solicitam apoio para

-2-

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

pagamento do logótipo do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere. Solicitar
parecer ao Conselho Executivo da Escola sobre o assunto. --------------------------------------Centro Social Paroquial de Chãos, de 15.04.09, informam o montante
resultante do assalto à Instituição. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 700,00 (setecentos euros), para minimizar as despesas resultantes do
assalto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Associação de Protecção, Cultura e Recreio da Foz da Sertã, nº 3649 de
14.04.09, pedido de apoio para um passeio pedestre a “Rota do Zêzere”. Tomaram
conhecimento, mas por dificuldades orçamentais não é possível atribuir subsídio. ----------Compropriedade -----------------------------------------------------------------------------Joaquim da Silva Santos e Rosa Nunes, req.444 de 14.04.09, solicitam
parecer nos termos do nº 1, do artigo 54º, da Lei nº 64/2003 de 23 Agosto,
relativamente aos seguintes prédios rústicos: Artigo 14º – Secção L, Artigo 48º –
Secção AL, Artigo 49º – Secção AL e Artigo 81º – Secção NA, todos da freguesia
de Ferreira do Zêzere. Presente Informação nº 28/AC/09 de 20.04 da Duoma –
Sector de Gestão Urbanística. Deliberado dar parecer favorável. -------------------------------Auto de Notícia de Contra – Ordenação nº 70/2009 contra Manuel
Lopes da Cruz. Presente Informação dos serviços respectivos. Deliberado, por
unanimidade, instruir o processo e nomear a Dr.ª Cristina Cruz, para instrutora do
mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------------------Auto de Notícia de Contra – Ordenação nº 71/2009 e nº 72/2009 contra
José Cotrim Dias e Joaquim Mariano Pereira, respectivamente. Presente
Informação dos serviços respectivos. Deliberado, por unanimidade, instruir o
processo e nomear instrutora a Dr.ª Cristina Cruz. ------------------------------------------------Regulamento de Luta Contra a Pobreza e Inserção Social – Artur
Joaquim Godinho. Presente Informação da Técnica Superior de Serviço Social, nº
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212 de 16.04.09. Analisado o mesmo a Câmara deliberou, por unanimidade,
homologar o parecer técnico, uma vez que o pedido não cumpre o artigo 3º do
Regulamento, por ultrapassar o limite de rendimento, não é possível satisfazer o
pretendido. ----------------------------------------------------------------------------------------------Exercício da Actividade Industrial – Decreto – Lei nº 209/2008 de 29 de
Outubro. Presente Informação Técnica nº 72/JF/2009 de 27/04 da Duoma.
Deliberado, por unanimidade, que os serviços procedam à elaboração de um
Projecto de Regulamento para o efeito. -------------------------------------------------------------Presente Alteração nº 8 ao Orçamento e nº 6 às Grandes Opções do
Plano, no montante de € 4.600,00 (quatro mil e seiscentos euros). Para ratificar.
Aprovada, por unanimidade, a ratificação ao Despacho do Sr. Presidente, datado de
30 de Abril corrente. -----------------------------------------------------------------------------------Presente Alteração nº 9 ao Orçamento e nº 7 às Grandes Opções do
Plano, no montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). Aprovado, por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na Ordem dos
Trabalhos, os seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------------“Sport Club Ferreira do Zêzere, pedido de Licença Especial de Ruído”. -------------“Assembleia da República – Grupo Parlamentar do PCP, sobre a aplicação
da Taxa de Recursos Hídricos”.----------------------------------------------------------------------“Câmara Municipal da Sertã, pedido de autorização para colocação de
publicidade”. --------------------------------------------------------------------------------------------“AR Montalvo – Advogados, envia parecer sobre os Estatutos e
Regulamento do projecto “Planeta Água”. ---------------------------------------------------------“Associação do Rancho Folclórico da Alegria de Alqueidão de Stº Amaro,
solicita a cedência de instalações do Centro Cultural”. -------------------------------------------“Comissão Nacional do Desporto da Festa do Avante, pedido de apoio”.-----4-
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--------“Sport Club Ferreira do Zêzere, pedido de material para o Encontro
Motard”. -------------------------------------------------------------------------------------------------“Maria

da

Conceição

Mendes

Sol,

pedido

de

parecer

sobre

compropriedade.” --------------------------------------------------------------------------------------“Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere, sobre alteração e
ampliação do Lar.” -------------------------------------------------------------------------------------“Paula Sofia Veríssimo do Vale, pedido de isenção das taxas de
licenciamento de uma construção. -------------------------------------------------------------------“Godimpério, Lda, Recepção Definitiva das obras em Martinela.”--------------------Aceites, por unanimidade, as introduções solicitadas. -----------------------------------Sport Club Ferreira do Zêzere, req. nº 478 de 24.04.09, solicita Licença
Especial de Ruído, para a realização de um Encontro Motard Festa, a realizar no
terreno da Escola Primária de Pardielas, que terá lugar de 15/5 a 17/5, das 15h às
17H. Presente Informação Técnica nº46/HÁ/2009 de 29.04 da Duoma. Deferido,
por unanimidade, de acordo com a informação técnica.------------------------------------------Assembleia da República – Grupo Parlamentar do PCP, de 27.04.09,
envio de cópia do Projecto de Resolução sobre “Suspende a aplicação de Taxas de
Recursos Hídricos”. Tomaram conhecimento. -----------------------------------------------------Câmara Municipal da Sertã, nº 2130 de 24.04.09, pedido de autorização
para colocação de publicidade, no nosso concelho, para divulgar a “Feira das
Tradições e Actividades Económicas”, entre 20 e 24 de Junho. Autorizado, mas a
publicidade, de acordo com o Regulamento em vigor, tem de ser retirada no prazo
de 5 dias, após o fim do evento.----------------------------------------------------------------------AR Montalvo – Advogados, carta de 22.04.09, envio de parecer sobre a
futura Associação Planeta Água. Deliberado propor a alteração, de acordo com o
parecer do Dr. Montalvo. Deliberado propor a alteração do acordo, conforme
parecer do Sr. Dr. Montalvo. ------------------------------------------------------------------5-
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--------Associação do Rancho Folclórico da Alegria de Alqueidão de Stº
Amaro, de 29.04.09, solicita a cedência do anfiteatro do Centro Cultural, para no
dia 21 de Junho receberem os representantes da Federação do Folclore Português,
para a realização da cerimónia protocolar da efectivação do Rancho, naquele
Organismo. Concedido. -------------------------------------------------------------------------------Comissão Nacional do Desporto da Festa do Avante, de 27.04.09, pedido
de apoio, com taça ou troféu, para a próxima Edição da Festa do Avante, a realizar
dias 4, 5 e 6 de Setembro. Concedido o troféu solicitado. ---------------------------------------Sport Club Ferreira do Zêzere, nº 28 de 29.04.09, pedido de barreiras,
sinalização e palco para o 7º Encontro Motard, a realizar dias 15, 16 e 17 de Maio,
em Pardielas. Deliberado, por unanimidade, fornecer conforme o solicitado. ----------------Maria da Conceição Mendes Sol, req. 467 de 21.04.09, solicita parecer
nos termos do nº1, do artigo 54º, da Lei nº 64/2003 de 23.08, relativamente ao
prédio descrito na matriz predial rústica sob o artigo 70 e 71 – Secção I, da
freguesia de Pias. Presente Informação Técnica nº 33/AC/09 de 21.04, da Duoma –
Sector de Gestão Urbanística. A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o
Despacho do Sr. Presidente. --------------------------------------------------------------------------Paula Sofia Verissimo do Vale, req. 251 de 08.04.09, pedido de isenção de
taxas do licenciamento de construção de uma moradia, com restauro de muros e
demolição de construção existente, sita no lugar de Alqueidão, da freguesia de Pias.
Presente Informação Técnica de 21.04.09 da Duoma – Sector de Gestão
Urbanística. Deferido, por unanimidade, de acordo com a Informação Técnica. -------------Godimpério, Lda, presente o Auto de Recepção Definitivo das obras de
urbanização do loteamento nº 2/01, no lugar de Martinela, da freguesia de Aguas
Belas. Presente Informação Técnica de 15.04.09 da Duoma – Sector de Gestão
Urbanística. Homologado, por unanimidade, de acordo com a Informação Técnica,
o Auto de Recepção Definitivo.---------------------------------------------------------------
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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 19 folhas, quando eram 16 horas.------

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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