CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 12/2009
-------- Aos vinte e oito dias do mês de Maio 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. 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 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
14 h e 30m. ------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência
à reunião do vereador Sr. Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores, por se encontrar
de férias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Período Antes da Ordem do Dia -------------------------------------------------------- Não houve assuntos. ------------------------------------------------------------------------ Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 101, no valor total de €
1.081.048,03 (um milhão oitenta e um mil quarenta e oito euros e três cêntimos), de
Operações Orçamentais no valor de € 810.896,18 (oitocentos e dez mil oitocentos e
noventa e seis euros e dezoito cêntimos) e de Operações Não Orçamentais no valor
de € 270.151,85 (duzentos e setenta mil cento e cinquenta e um euros e oitenta e
cinco cêntimos). Tomaram conhecimento. -------------------------------------------------1-
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-------- Contabilidade ------------------------------------------------------------------------------ Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de €
847.796,08 (oitocentos e quarenta e sete mil setecentos e noventa e seis euros e oito
cêntimos). Tomaram conhecimento. --------------------------------------------------------------- Denominação Social ---------------------------------------------------------------------- Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, nº 654 de 21.05.09, pedido
de parecer sobre a denominação social “Médio Tejo 21 – Agência Regional de
Energia e Ambiente da Região do Médio Tejo e Pinhal Interior Sul. Dar parecer
favorável. --------------------------------------------------------------------------------------------- Formação 2009 ----------------------------------------------------------------------------- Adeca – Associação do Desenvolvimento, nº 26 de 18.05.09, divulga
Formação para 2009. A Câmara tomou conhecimento, mas não dispõe de
instalações, podendo contudo contactar uma Associação. -------------------------------------- Estatutos e Regulamento ----------------------------------------------------------------- Planeta Água, de 18.05.09, envio de Estatutos e Regulamento da futura
Associação, revistos e corrigidos. A Câmara aceitou a revisão dos Estatutos e
solicita a data da celebração da Escritura.--------------------------------------------------------- Convite -------------------------------------------------------------------------------------- Federação do Folclore Português, nº 41 de 12.05.09, convida a estar
presente na assinatura do protocolo ente a Federação do Folclore Português e o
Rancho Folclórico da Alegria do Alqueidão de Stº Amaro, a realizar dia 21 de
Junho. Felicitar o Rancho Folclórico da Alegria do Alqueidão de Santo Amaro,
agradecer o convite e informar que o Executivo estará presente. ------------------------------ Cedência------------------------------------------------------------------------------2-
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-------- Centro Bem Estar Social de Águas Belas, de 11.05.09, solicita a cedência
das instalações da Escola Primária de Águas Belas. A Câmara deliberou ceder as
instalações, enquanto funcionar o Centro de Bem Estar Social.-------------------------------- Autorização --------------------------------------------------------------------------------- Acústica Médica, de 19.05.09, pedido de autorização para efectuarem um
Rastreio Auditivo Gratuito, dia 29 de Junho, na freguesia de Paio Mendes.
Deliberado autorizar. Informar a Junta de Freguesia.-------------------------------------------- Pedido de Apoio---------------------------------------------------------------------------- União Humanitária dos Doentes com Cancro, de 13.05.09, pedido de
apoio financeiro, no montante de € 2.500,00, para o novo Núcleo de Apoio do
Doente Oncológico. Deliberado não apoiar, dadas as dificuldades financeiras que
atravessamos, o que lamentamos. ------------------------------------------------------------------ Associação Cultural de Melhoramentos Desportiva e Bem Estar Social
de Paio Mendes, de 15.05.09, pedido de ajuda financeira para as obras que estão a
realizar no chão do salão. Deliberado, por unanimidade, que nos seja enviado um
orçamento justificativo no montante apresentado, ou seja, de € 1.650.00. -------------------- Comissão da Capelania da Frazoeira, de 22.05.09, pedido de apoio
financeiro para efectuarem obras de conservação na Capela de Nª Sr.ª da
Purificação. Deliberado, com a abstenção do vereador, Sr. Carlos Salgado, atribuir
um subsídio de € 10.000,00 (dez mil euros). ----------------------------------------------------- Maria Rosa da Silva Lopes, de 18.05.09, solicita apoio para efectuar
obras na sua residência. Presente Informação da Técnica Superior de Serviço
Social. Deliberado, por unanimidade, de acordo com o Regulamento de Luta
Contra a Pobreza e Inserção Social, apoiar. ------------------------------------------------------ Licença de Ruído -------------------------------------------------------------------3-
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-------- Fábrica da Igreja Paroquial de Ferreira do Zêzere, nº 540 de 13.05.09,
pede Licença Especial de Ruído para a realização das Festas Populares de Stº
António de 10 de Junho a 14 de Junho de 2009, das 21h ás 03 horas; Presente
Informação Técnica da Duoma, sobre o assunto. Deliberado, por unanimidade,
deferir o pedido. ------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Notícia de Contra-Ordenação nº 92/2009 contra José André de
Melo e Castro Salazar. Presente Informação dos serviços respectivos. Deliberado,
por unanimidade, instruir o processo de Contra – Ordenação e nomear instrutora do
mesmo a funcionária Dr.ª Cristina Cruz. ---------------------------------------------------------- Auto de Noticia de Contra – Ordenação nº 85/2009 contra José
Martins. Presente Informação dos serviços respectivos. Deliberado, por
unanimidade, instruir o processo de Contra – Ordenação e nomear instrutora do
mesmo a funcionária, Dr.ª Cristina Cruz.---------------------------------------------------------- Empreitada de Regeneração da Vila. Presente Informação Técnica nº
092/JF/2009 de 25.05 da Duoma. Deliberado, com duas abstenções dos vereadores,
Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins, aprovar a alteração proposta. ----------------------- Milha Urbana de Ferreira do Zêzere – 2ª Edição. Presente Informação do
Vereador Sr. Dr. Jacinto Lopes. Deliberado, por unanimidade, atribuir o montante
de € 1.000,00, para distribuição de troféus.------------------------------------------------------- Presente Alteração nº 11 ao Orçamento e Alteração nº 9 às GOP no
montante de € 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos euros). Para ratificar.
Deliberado, com as abstenções, dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos
Martins, ratificar.------------------------------------------------------------------------------------- Avaliação de parcela de terreno pertencente ao prédio misto nº 64 H,
necessária à execução da obra de “Regeneração Urbana da Vila”. Presente
Informação Técnica nº 076/JF/2009 de 29.04 da Duoma. Deliberado, por
unanimidade, dar poderes ao Sr. Presidente para tratar do assunto. --------------------4-
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-------- Avaliação de parcela de terreno pertencente ao prédio urbano,
necessário a execução da Obra do Mercado Municipal. Presente Informação
Técnica nº077/JF/2009 de 29.04 da Duoma. Deliberado, por unanimidade, dar
poderes ao Sr. Presidente para tratar do assunto. ------------------------------------------------ Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na Ordem dos
Trabalhos, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------ “Luís Filipe Vale Henriques e Outro, pedido de isenção de taxas de
construção de uma moradia”.----------------------------------------------------------------------- “Bolsas de Estudo e Bolsas de Deslocação Diária.” ------------------------------------ “Mário Jorge Rodrigues Neto e outros, pedido de parecer”. -------------------------- “Maria Lucinda Antunes Ribeiro da Silva, pedido de parecer”.------------------------ “Godimpério, Lda, solicita cedência de rotunda”. --------------------------------------- “Alteração da data da próxima reunião”. ------------------------------------------------- Deliberado, por unanimidade, aceitar as referidas introduções”.----------------------- Luís Filipe Vale Henriques e Outro, de 25.05.09, pedido de isenção de
taxas para a construção de uma moradia, em Fonte de Ferreira, da freguesia de
Ferreira do Zêzere. Presente Informação de 25.05.09,da Duoma – Sector de Gestão
Urbanística. Deliberado, por unanimidade, isentar. ---------------------------------------------- Bolsas de Estudo e Bolsas de Deslocação Diária, de 21.05.09, presente
lista definitiva para o ano lectivo 2008/2009. Deliberado, homologar a Lista
Definitiva: - Classificação Final – Bolsas de Estudo: 1 - Ana Paula Mónica de
Sousa; 2 - Marta Catarina das Neves Lino; 3 - Sara Raquel da Cruz Cipriano; 4 Celso Miguel da Maia Alves e 5 – Cátia Sofia Alcobia. Classificação Final – Bolsa
de Deslocação: 1- Tânia Andreia Pirão da Silva.------------------------------------------------- Mário Jorge Rodrigues Neto e outros, de 19.05.09, solicitam parecer nos
termos do nº 1, do artigo 54º, da Lei nº 64/2003 de 23 Agosto, relativamente ao
seguinte prédio rústico, descrito na matriz sob o artigo 32 – Secção I, da freguesia
de Dornes. Presente Informação nº 39/AC/09 de 28.05 da Duoma – Sector de
Gestão Urbanística. Deliberado, por unanimidade, dar parecer favorável. -------------5-
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-------- Maria Lucinda Antunes Ribeiro da Silva, de 25.05.09, solicita parecer
nos termos do nº 1, do artigo 54º, da Lei nº 64/2003 de 23 de Agosto, relativamente
ao prédio rústico, descrito na matriz sob o artigo 41 – Secção R, da freguesia de
Bêco. Presente Informação nº 41/AC/09 de 25.05 da Duoma – Sector de Gestão
Urbanística. Deliberado, por unanimidade, dar parecer favorável. ---------------------------- Godimpério, Lda, de 15.05.09, solicita a cedência do espaço da rotunda
vinda de Tomar, para arranjos de embelezamento a fim de publicitar a Quinta da
Martinela. Deliberado, por unanimidade, ceder o espaço e aprovar o projecto da
rotunda, o prazo desta cedência manter-se-á enquanto a empresa proceder à
manutenção e conservação da rotunda, caso contrário a Câmara tomará posse do
espaço. Presente na próxima reunião, uma Minuta de Protocolo, para este e outros
casos.- ------------------------------------------------------------------------------------------------ Alteração da data da próxima reunião de Câmara, em virtude da
próxima reunião de Câmara coincidir com o Feriado do Corpo de Deus, dia 11 de
Junho, a mesma terá lugar dia 9 de Junho, à mesma hora. ------------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 67 folhas, quando eram 17 h e 15m. -O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________

-6-

