CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 13/2009
-------- Aos nove dias do mês de Junho 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: Fernanda Maria Antunes Caldeira Ideias,
Técnica Superior da Divisão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos.----------- E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
15 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Período Antes da Ordem do Dia -------------------------------------------------------- O vereador Sr. Carlos Salgado, colocou à Câmara a discussão do assunto
sobre “ Novos Espaços para Divulgação de Actividades Económicas Locais”.
Depois de debatido o assunto, a Câmara propôs que se efectue uma análise pelos
Serviços Técnicos da Câmara, com a finalidade de se estudar os locais existentes
junto das vias Municipais do concelho, para divulgação das actividades. --------------------- Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 109, no valor total de €
948.372,05 (novecentos e quarenta e oito mil trezentos e setenta e dois euros e
cinco cêntimos), de Operações Orçamentais no valor de € 678.347,59 (seiscentos e
setenta e oito mil trezentos e quarenta e sete euros e cinquenta e nove cêntimos) e
de Operações Não Orçamentais no valor de € 270.024,46 (duzentos e setenta mil
vinte e quatro euros e quarenta e seis cêntimos). A Câmara tomou conhecimento. ---------- Contabilidade ------------------------------------------------------------------------------ Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 143.197,67
(cento e quarenta e três mil cento e noventa e sete euros e sessenta e sete cêntimos).
A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------1-
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-------- 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. ------------------- Alteração de Tarifas----------------------------------------------------------------------- Águas do Centro, n.º 913/09-NP de 19/05/09, comunica a alteração/acerto
das Tarifas a aplicar no ano de 2009. Aprovado por unanimidade. ---------------------------- Pedido de Apoio---------------------------------------------------------------------------- Corpo Nacional de Escutas – Região de Lisboa, solicita apoio para o
XXIII Acampamento Regional de Lisboa em Ferreira do Zêzere que se realizará,
do dia 01 a 08 de Agosto do presente ano, no Centro Escutista da Região de
Lisboa e terrenos adjacentes. Convida ainda para a cerimónia de abertura e missa
que se realizará no campo no dia 02 de Agosto. A Câmara deliberou, por
unanimidade, autorizar o acampamento, bem como prestar o apoio solicitado. -------------- Pedido de Utilização da Piscina --------------------------------------------------------- Mário Aguiar solicita a cedência da piscina coberta do Município, no dia
06 de Agosto, para organizar uma animação de mergulho para o acampamento
regional de Lisboa dos escuteiros (CNE) previsto para esse dia. De acordo com o
solicitado, a Câmara deliberou, por unanimidade ceder a piscina.------------------------------ Pedido de Autocarro ---------------------------------------------------------------------- Padre Filipe José Miranda Diniz dá conhecimento do dois projectos dos
“Campos de Férias” a realizar, um do dia 20 de Julho a 26 de Julho e o outro do dia
26 de Julho ao dia 02 de Agosto, e solicita transporte para os mesmos. A Câmara
deliberou por unanimidade, ceder o transporte para os dias solicitados. Deliberou
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ainda, felicitar o Padre Filipe J. M. Diniz, pelas actividades que tem desenvolvido,
especialmente na dinamização junto dos jovens. ------------------------------------------------- Autorização para Arraial ---------------------------------------------------------------- Junta de Freguesia do Beco, Ref. 27 de 25/05/09, solicita autorização para
realizar um arraial com baile no próximo dia 13 de Junho e requisita sinalização
adequada para desviar o trânsito daquele local. A Câmara deliberou mandar colocar
um sinal de trânsito proibido para o local. -------------------------------------------------------- Contra – Ordenação ---------------------------------------------------------------------- José de Jesus Martins, Processo Contra Ordenação n.º 59/2007, solicita
pagamento de coima em prestações. Presente Informação da Técnica Superior
Cristina Cruz. De acordo com a informação Técnica, a Câmara deliberou por
unanimidade, conceder o pagamento da coima em sete prestações. --------------------------- Licença de Ruído -------------------------------------------------------------------------- Centro Cultural e Recreativo de Avecasta, de 01/06/09, pede a Licença
Especial de Ruído para a realização da Festa Anual, com efeito a partir das 09:00
do dia 20 de Junho até às 04:00 do dia 22 de Junho do presente ano. Presente
Informação Técnica da DUOMA, sobre o assunto. De acordo com esta informação
Técnica n.º 57/HÁ/2009, registo interno n.º 294, a Câmara deliberou, por
unanimidade, conceder a licença solicitada.------------------------------------------------------- Alteração do Mapa de Pessoal para o ano de 2009, nos termos do n.º 3
do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro. Esta alteração, foi
juntamente apresentada com uma informação do Sr. Presidente da Câmara, tendo a
Câmara aprovada por unanimidade. Submeter à próxima sessão da Assembleia
Municipal, para aprovação. A alteração do Mapa de Pessoal, fica em fotocópia
anexa à minuta da acta.-----------------------------------------------------------------------3-
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-------- Reclamação referente ao ruído produzido pelo funcionamento do
CAFÉ/RESTAURANTE “QUINTA DO ADRO”. Presente Informação Técnica
n.º 58/HA/2009 da Duoma. A Câmara deliberou por unanimidade, notificar o
proprietário do café, para no prazo de 45 dias, realizar as obras de acordo com a
informação técnica. ---------------------------------------------------------------------------------- Presente Alteração nº 12 ao Orçamento e nº 10 às Grandes Opções do
Plano, no montante de € 269.500,00. Para ratificar. Esta alteração ao Orçamento e
às GOP, foi ratificada, com a abstenção dos Vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr.
Carlos Martins. A mesma, fica em fotocópia, anexa à minuta da acta. ------------------------ Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na Ordem dos
Trabalhos, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------ “ Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Chão da Serra, pedido de
apoio financeiro.” ------------------------------------------------------------------------------------ “António Manuel Conceição Ferreira, solicita Licença Especial de Ruído”. --------- “Prata do Zêzere, Lda, solicita prorrogação do prazo de entrega de
elementos para conclusão do processo de loteamento”.----------------------------------------- “Corte de Trânsito devido às Marchas Populares”. ------------------------------------- “RTP, Lda, pedido de colaboração – Verão Total” ------------------------------------- “Grupo Valentim de Carvalho, SA, apresentação do projecto “Os
exploradores” a apresentar na SIC”. -------------------------------------------------------------- “Informação do Adjunto do GAP sobre a Carta Europeia de Segurança
Rodoviária”. ------------------------------------------------------------------------------------------ “ Informação do Vereador Manuel António, sobre o apoio à sala do Centro
de Recursos do Centro Escolar de Areias.”------------------------------------------------------- Aceites por unanimidade, as introduções solicitados. ----------------------------------- Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Chão da Serra, solicita
um subsídio para fazer face a obras imprescindíveis ao bom funcionamento da
Associação. Deliberado com o voto de abstenção do Vereador Sr. Carlos Salgado,
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atribuir um subsídio de 3.680,00 Euros, mais IVA (três mil seiscentos e oitenta
euros), a esta Associação. A informação de cabimento, fica anexa à minuta da acta.-------- António Manuel Conceição Ferreira, de 29.05.09, solicita Licença
Especial de Ruído, para um Baile tradicional de Santo António, a realizar de 13 para
14 Junho, das 21 horas às 02 horas. Presente Informação Técnica nº 59/HA/2009 da
Duoma. De acordo com a informação técnica, a Câmara deliberou por unanimidade,
deferir a Licença Especial de Ruído.--------------------------------------------------------------- Prata do Zêzere – Compra, Venda e Administração de Imóveis, Lda, nº
401 de 27.05.09, solicita prorrogação do prazo de entrega de elementos para
conclusão do processo de loteamento. Presente Informação Técnica de 03.06.09 da
Duoma – Sector de Gestão Urbanística. A Câmara considera de interesse público o
loteamento e deliberou por unanimidade conceder a prorrogação solicitada. A
informação técnica fica anexa em fotocópia à minuta da acta.---------------------------------- Corte de Trânsito dia 13 de Junho /Marchas Populares, presente
Informação do vereador, Sr. Manuel da Silva António, onde solicita, devido ao
número de Marchas Populares e por questões de segurança, a aprovação do corte
da via pública das 21h às 24h, entre a rotunda junto à firma Abílio Martins & Filhos,
Lda e os Correios; nos entroncamentos de acesso à Rua João da Costa, a partir da
Rua Manuel António Dias Ferreira e na Rua Francisco Sá Carneiro, a partir do
cruzamento do CRIFZ. Sugere ainda o corte da estrada da Praça Pedro Ferreira
para a Praça Prof. Egaz Moniz (junto à praça dos Táxis). De acordo com a
informação do Vereador, a Câmara aprovou por unanimidade, o corte das vias
públicas. Esta informação fica apensa à minuta da acta em fotocópia. ------------------------ RTP, Lda, pedido de colaboração para o programa “Verão Total”. A
Câmara demonstrou todo o interesse neste programa, uma vez que vem promover o
concelho de Ferreira do Zêzere, através de um programa de televisão. Neste
sentido, a Câmara deliberou por unanimidade, prestar a colaboração solicitada e
assumir os encargos daí provenientes. ------------------------------------------------------
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-------- Grupo Valentim de Carvalho, apresenta o projecto “Os Exploradores” a
apresentar na SIC. Depois de analisado este programa de entretenimento, não só de
divulgação turística, mas também cultural e gastronómico, a Câmara deliberou por
unanimidade, conceder o apoio solicitado e assumir as despesas com o apoio à
produção. --------------------------------------------------------------------------------------------- Informação do Adjunto do GAP, sobre a Carta Europeia de Segurança
Rodoviária. De acordo com esta informação, a Câmara deliberou por unanimidade,
aceitar a renovação proposta. ---------------------------------------------------------------------- Informação do Vereador Manuel António, sobre o apoio à sala do Centro
de Recursos do Centro Escolar de Areias. De acordo com esta informação e pelos
esclarecimentos prestados pelo Sr. Vereador Manuel António, a Câmara deliberou
por unanimidade celebrar um Protocolo entre este Município e o CRIFZ, no sentido
da cedência de um funcionário da Empresa de Inserção, e assumir os encargos com
as despesas inerentes ao funcionário, na parte que não seja comparticipada pelo
Centro de Emprego. Esta informação fica em fotocópia anexa à minuta da acta. ----Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 31 folhas, quando eram 17 horas. -----

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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