CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 15/2009
-------- Aos nove dias do mês de Julho 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. -----------------------------------------------------------Não compareceu à reunião o vereador Sr. 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência
à reunião do Vereador Manuel da Silva António. ------------------------------------------------ Período Antes da Ordem do Dia -------------------------------------------------------- O Sr. Vice-Presidente, Dr. Jacinto Lopes, chamou a atenção para que seja
alterado o teor da deliberação tomada na reunião de Câmara, no dia 05/02/2009,
referente a: “Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do
Zêzere, n.º 56 de 29.01.09, designadamente onde se lê : “… A Câmara tomou
conhecimento e de acordo com o deliberado na reunião de 08.01.2009, será
transferida a importância de € 1.546,24 em 36 prestações mensais, para aquela
associação, para pagamento da aquisição”, deverá ser alterada para: “… A Câmara
tomou conhecimento e de acordo com o deliberado na reunião de 08.01.2009, será
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paga em 36 prestações mensais de € 1.546,24, para aquela Associação, para
pagamento da aquisição”. Esta alteração, foi aprovada por unanimidade. -------------------- Propôs ainda o Sr. Vice-Presidente e no seguimento da mesma acta n.º
03/2009 de 05/02/2009 e referente ao pedido de lancil e areia crivada do rio para a
Associação Igrejanovense de Melhoramentos, que seja fornecida a esta Associação,
mais uma carrada de areia, uma vez que a quantidade deste material fornecido, foi
insuficiente. Neste sentido, a Câmara deliberou por unanimidade, conceder. ----------------- O Sr. Presidente deu conhecimento à Câmara, da nomeação para o cargo
de Chefe de Divisão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos, em regime
de substituição, a Técnica Superior Elisabete Cotrim Gonçalves da Silva. ------------------- Deu ainda conhecimento, de que procedeu à assinatura no passado dia sete,
do Protocolo celebrado entre este Município e a Direcção Regional das Florestas de
Lisboa e Vale do Tejo da Autoridade Florestal Nacional, sobre a Transferência da
Gestão do Perímetro Florestal do Castro, para esta Câmara. ----------------------------------- Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 129, no valor total de €
676.285,75 (seiscentos e setenta e seis mil duzentos e oitenta e cinco euros e setenta
e cinco cêntimos), de Operações Orçamentais no valor de € 395.251,09 (trezentos e
noventa e cinco mil duzentos e cinquenta e um euros e nove cêntimos) e de
Operações Não Orçamentais no valor de € 281.034,66 (duzentos e oitenta e um mil
trinta e quatro euros e sessenta e seis cêntimos). Tomaram conhecimento. ------------------- Contabilidade ------------------------------------------------------------------------------ Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 645.376,87
(seiscentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta e seis euros e oitenta e sete
cêntimos). Tomaram conhecimento. --------------------------------------------------------------- Pedido de Apoio---------------------------------------------------------------------------- Associação do Rancho Folclórico da Alegria do Alqueidão de Santo
Amaro, de 23/06/09, solicita subsídio para fazer face à manutenção do Grupo. Por
unanimidade, a Câmara deliberou conceder um subsídio mensal, com início no mês
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em curso e no montante de 250,00 Euros (duzentos e cinquenta euros). A
informação de cabimento fica em fotocópia anexa à minuta da acta. -------------------------- Associação do Rancho Folclórico da Alegria do Alqueidão de Santo
Amaro, de 29/06/09, solicita apoio financeiro e logístico para a realização do IX
Encontro de Ranchos de Folclore, que se realizará em 26 de Setembro do corrente
ano. A Câmara deliberou por unanimidade, atribuir um subsídio de 700,00 Euros
(setecentos euros), para apoio a este evento. A respectiva informação de
cabimento, fica em fotocópia anexa à minuta da acta. ------------------------------------------- Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Chão da Serra, de
01/07/2009, solicita apoio financeiro para a realização de um Torneio de Pesca
Desportiva, a realizar no próximo dia 27 de Julho na Albufeira de Castelo de Bode.
Deliberado por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 150,00 Euros (cento
e cinquenta euros), para fazer face às despesas com o almoço de confraternização e
convívio do Torneio de Pesca Desportiva. A informação de cabimento fica anexa à
minuta da acta, em fotocópia. ---------------------------------------------------------------------- Agrupamento Vertical General Humberto Delgado, de 23/06/09, envia
pedido de subsídio da aluna Ana Paula Gonçalves Freitas, para o próximo ano
lectivo de 2009/2010. A Câmara deliberou por unanimidade, subsidiar o valor para
o almoço. --------------------------------------------------------------------------------------------- Associação Cultural de Melhoramentos Desportiva e Bem Estar Social
de Paio Mendes, envia orçamento justificativo, no valor de 1.650,00 Euros (com
IVA incluído), para a realização de obras no salão. No seguimento da deliberação
tomada na reunião de 28.05.2009, foi presente um orçamento no valor de 1.375,00
€, mais IVA, o que perfaz o montante de 1.650,00 € (mil seiscentos e cinquenta
euros). Assim sendo, a Câmara deliberou atribuir a esta associação um subsídio
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neste valor, tendo o mesmo sido cabimentado e cuja informação fica em fotocópia
anexa à minuta da acta.------------------------------------------------------------------------------ Sport Club Ferreira do Zêzere, de 23/06/2009, solicita subsidio para fazer
face às despesas tidas com alguns serviços prestados bem como com a cerimónia de
inauguração do Campo Municipal Eng.º Lopo de Carvalho. A Câmara deliberou
por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros). A
informação de cabimento fica anexa à minuta da acta, em fotocópia. O Senhor
Vereador Carlos Martins, ausentou-se da sala e não participou nesta deliberação. ---------- Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense, informa que vai
apresentar uma nova peça de teatro com o título de “Lendas com cheiro a
Rosmaninho” e solicita subsidio para a realização do mesmo. A Câmara deliberou
por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta
euros). A informação do cabimento fica anexa à minuta da acta, em fotocópia.-------------- Agradecimento ----------------------------------------------------------------------------- Sport Club Ferreira do Zêzere, de 22/06/2009, agradece o empenho e
colaboração na cerimónia de inauguração das obras de melhoramento do campo
Municipal Eng.º Lopo de Carvalho. A Câmara tomou conhecimento.------------------------- Pagamento em Prestações ---------------------------------------------------------------- Manuel Rodrigues Pedro, solicita o pagamento do Ramal de Águas
Residuais Domesticas, no valor de 331.19 Euros, em 6 prestações. Face à
exposição apresentada por este municípe, a Câmara deliberou por unanimidade, que
o valor em dívida, seja pago em 6 (seis) prestações mensais, mais juros.---------------------- Regime de Compropriedade ------------------------------------------------------------- José Manuel Gaspar Zeferino, req. 710 de 22/06/2009, solicita parecer
nos termos do art.º 54º da Lei n.º 64/2003 de 23.08 relativamente ao prédio
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descrito na matriz predial rústica sob o artigo 156 – Secção U, da freguesia de
Ferreira do Zêzere. Presente Informação Técnica n.º 50/AC/09 do Sector de Gestão
Urbanística. Deliberado por unanimidade e de acordo com a informação técnica,
dar parecer favorável à constituição de compropriedade para o prédio rústico
mencionado. ------------------------------------------------------------------------------------------ Processo

administrativo

n.º

20/09.

Presente

Despacho

de

Arquivamento, apresentado pela unidade de Apoio – Ministério Público do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. A cópia do ofício e do despacho de
arquivamento proferido, fica em fotocópia anexa à minuta da acta. A Câmara tomou
conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------- Alteração ao loteamento da Zona Industrial de Lameiras. (Processo n.º
03/82/2009). Presente Informação Técnica da DUOMA. De acordo com a
informação técnica, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade a alteração ao
loteamento, esta informação fica apensa em fotocópia à minuta da acta.---------------------- Empreitada de Regeneração Urbana da Vila. Presente Informação
Técnica n.º 119/JF/2009 da DUOMA. Deliberado por unanimidade, e de acordo
com a informação técnica, aprovar o equipamento proposto de recolha de RSU.------------ Historial do Processo N.º 88/2002. Presente Informação Técnica n.º
115/JF/2009 da DUOMA. A Câmara tomou conhecimento desta informação, cuja
fotocópia fica anexa à minuta da acta.------------------------------------------------------------- Presente Alteração N.º 14 ao Orçamento no montante de € 5.700,00
(cinco mil e setecentos euros), para ratificar. Aprovada, com duas abstenções dos
Vereadores Srs. Carlos Salgado e Carlos Martins, ficando a mesma em fotocópia
anexa à minuta da acta.------------------------------------------------------------------------------ Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na Ordem dos
Trabalhos, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------ “Facturação da Taxa de Saneamento em ETAR. Pedido de isenção.” ---------5-
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-------- “Município de Oleiros - IX Feira do Pinhal.” -------------------------------------------- “Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere solicita a
designação dos Representantes da Autarquia no Conselho Geral.” ---------------------------- “ Centro Social Paroquial de Chãos agradece subsídio concedido.” ------------------ “ Maria da Graça Dias Henriques Antunes e outro solicita parecer – Regime
de compropriedade.” -------------------------------------------------------------------------------- “Licenciamento de Software.” ------------------------------------------------------------- “Alteração n.º 15 ao Orçamento no montante de € 2.350,00.” ------------------------ “Acampamento Ocasional da Junta Regional de Lisboa.” ------------------------------ Aceites por unanimidade as introduções solicitadas. ------------------------------------ Águas do Centro, SA, ref.ª 1110/09 – SF, solicita a isenção na Facturação
da Taxa de Saneamento em ETAR. A Câmara deliberou não isentar, uma vez que
não se enquadra no regulamento em vigor. ------------------------------------------------------- Município de Oleiros, ref.ª n.º 2734 de 02/07/09, solicita autorização de
colocação de publicidade no concelho para divulgação da IX Feira do Pinhal bem
como isenção das taxas aplicáveis. Deliberado por unanimidade, autorizar e isentar
as respectivas taxas. --------------------------------------------------------------------------------- Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere, ref.ª 1.3.2
de 24/06/09, solicita a designação dos Representantes da Autarquia no Conselho
Geral. A Câmara deliberou, por unanimidade, designar o Vice-Presidente Dr.
Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores e os Vereadores Srs. Carlos Martins e Manuel
da Silva António.------------------------------------------------------------------------------------- Centro Social Paroquial de Chãos, de 24/06/09, agradece subsídio
concedido na sequência do assalto em Março/09. A Câmara tomou conhecimento. --------- Maria da Graça Dias Henriques Antunes e outro, req. 715 de
23/06/2009, solicita parecer nos termos do art.º 54.º, n.º 1 da Lei n.º 64/2003 de
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23.08 relativamente ao prédio descrito na matriz predial rústica sob o artigo 154 –
Secção U, da freguesia de Ferreira do Zêzere. Presente Informação Técnica n.º
54/AC/09 do Sector de Gestão Urbanística. De acordo com a informação técnica, a
Câmara deliberou por unanimidade, dar parecer favorável à constituição de
compropriedade para o prédio rústico mencionado. --------------------------------------------- Licenciamento de Software. Presente Informação Técnica n.º 12/PC/2009
com o registo n.º 363 de 09/07/2009. A Câmara deliberou por unanimidade que este
assunto fique pendente para uma posterior reunião, a fim de ser analisado com
maior profundidade. --------------------------------------------------------------------------------- Alteração N.º 15 ao Orçamento no montante de € 2.350,00. Presente a
Alteração n.º 15 ao Orçamento, no montante de € 2.350,00 (dois mil trezentos e
cinquenta euros), tendo sido aprovado com duas abstenções dos Vereadores Sr.
Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. -------------------------------------------------------------- Junta Regional de Lisboa – CNE, reg.º 3757 de 27/05/2009, solicita
licença para a realização de um acampamento ocasional, de 18 de Julho a 16 de
Agosto de 2009, em Valadas – Ferreira do Zêzere; Presentes Pareceres favoráveis
da GNR e do Centro de Saúde. Na sequência da deliberação da reunião de
09/06/2009, a Câmara autorizou o acampamento, ficando este na dependência dos
pareceres necessários. Assim, foi deliberado por unanimidade autorizar o
acampamento, bem como isentar das respectivas taxas, a Junta Regional de Lisboa –
CNE, em virtude do relevo que este evento tem para o concelho. ---------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta que contém 36 folhas, quando eram 17 horas.
O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
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O Secretário:

_________________________________
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