CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 17/2009

-------- Aos seis dias do mês de Agosto 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 Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores, na qualidade de Vice – Presidente,
estando presentes os vereadores Srs. Carlos Ferreira Salgado, Carlos Alberto
Mendes Martins, Manuel da Silva António.-----------------------------------------------Não compareceu à reunião o Presidente Sr. Luís Ribeiro Pereira. ----------------------------- A reunião foi secretariada por: Elisabete Cotrim Gonçalves da Silva, Chefe
de Divisão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos, em Regime de
Substituição.------------------------------------------------------------------------------------------ E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14h 50m. ---------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência
à reunião do Sr. Presidente da Câmara Luís Ribeiro Pereira, por se encontrar de
férias. -------- Período Antes da Ordem do Dia -------------------------------------------------------- Não houve assuntos. ------------------------------------------------------------------------ Presente Resumo Diário da Tesouraria n.º 149, no valor total de €
676.068,78 (seiscentos e setenta e seis mil sessenta e oito euros e setenta e oito
cêntimos), de Operações Orçamentais no valor de € 400.773,58 (quatrocentos mil
setecentos e setenta e três euros e cinquenta e oito cêntimos), de Operações Não
Orçamentais no valor de € 275.294,90 (duzentos e setenta e cinco mil duzentos e
noventa e quatro euros e noventa cêntimos). Tomaram conhecimento. ----------------------- Contabilidade -----------------------------------------------------------------------
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-------- Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 321.984,72
(trezentos e vinte e um mil novecentos e oitenta e quatro euros e setenta e dois
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 n.º 5, do artigo 64º., da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro,
alterado pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Tomaram conhecimento. ---------------------- PEDIDO DE SUBSÍDIO ----------------------------------------------------------------- Sociedade Filarmónica Ferreirense solicita subsídio para aquisição de
instrumentos musicais. Presentes orçamentos do instrumento musical Trompa YHR
668 N Yamaha. De novo a reunião. Após análise dos orçamentos apresentados, a
Câmara deliberou por unanimidade, atribuir uma transferência de capital no valor
de 6.000,00 € (seis mil euros), para aquisição do instrumento musical Trompa YHR
668 N Yamaha. A ficha de cabimento fica, em fotocópia, anexa à minuta da acta. ---------- Rancho Folclórico e Etnográfico da Vila de Pias, ref.ª 17/09 de 10/07/09,
na sequência da realização do XII Festival de Folclore, que irá decorrer no próximo
dia 29 de Agosto de 2009, solicita apoio financeiro bem como as lembranças para
entregar aos grupos participantes. Deliberado por unanimidade atribuir uma
transferência corrente no valor de 700 € (setecentos euros), assim como as
lembranças para entrega aos grupos participantes, de acordo com a alínea b) do n.º
4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. A ficha de cabimento fica, em fotocópia, anexa à
minuta da acta. --------------------------------------------------------------------------------------- Victor Manuel Pereira Dias, carta datada de 16/07/09, solicita apoio
financeiro (cento e cinco euros) para a realização de Formação Profissional com
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vista a tirar o CAP de Condutor Manobrador de Máquinas de Movimentação de
terras. Apoio financeiro concedido por unanimidade. Pelos Srs. Vereadores Carlos
Martins e Carlos Salgado foi solicitado que fosse dada igual oportunidade a todos
os funcionários da autarquia, que se encontrem em semelhantes condições. O apoio
financeiro em causa será concedido através do pagamento da factura da empresa
formadora K-Med.----------------------------------------------------------------------------------- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do
Zêzere, ref.ª DIR-322/2009 de 28/07/09, solicita subsídio no valor de € 8500 para
Aprontamento de Meios de Socorro. A Câmara deliberou por unanimidade atribuir
uma transferência corrente no valor de 8.500,00 € (oito mil e quinhentos euros)
para o fim solicitado, de acordo com a alínea a), do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro. Ausentou-se da sala o Sr. Vereador Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas
Flores por pertencer aos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Ferreira do Zêzere. A ficha de cabimento fica, em fotocópia, anexa à
minuta da acta. --------------------------------------------------------------------------------------- AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ----------------- Sport Club Ferreira do Zêzere, Of.º 119/2009 de 24/07, solicita
autorização para a utilização de vias públicas, de acordo com a Portaria 1100/95 e
Dec-Lei 264/2002, para a realização do 6º Passeio de Cicloturismo a realizar no
próximo dia 23 de Agosto. A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a
utilização das vias públicas para a realização do 6º Passeio de Cicloturismo. O Sr.
vereador Carlos Martins ausentou-se da sala por pertencer aos órgãos sociais do
Sport Club de Ferreira do Zêzere. ----------------------------------------------------------------- LIVROS ------------------------------------------------------------------------------3-
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-------- Facturação de Livros – Presente Informação sobre a facturação da edição
de três livros da Câmara Municipal e proposta para deliberação de preço de venda
ao público. A Câmara deliberou por unanimidade e de acordo com a informação
técnica, a qual espelha o interesse de vários munícipes na aquisição de livros sobre
o concelho, os seguintes preços unitários, para venda ao público (IVA incluído): “Tojos e Rosmaninhos” – 10€ (dez euros); - “A Vila e Concelho de Ferreira do
Zêzere” – 12€ (doze euros); - “Carta Arqueológica do Concelho de Ferreira do
Zêzere” – 5€ (cinco euros); - “GAT Tomar 1975-2007” – 5€ (cinco euros).----------------- AGRADECIMENTO --------------------------------------------------------------------- Clube Bem-me-quer Natureza, da Escola EB 2,3/S Pedro Ferreiro, ref.ª
4.1 de 27/07/09, agradece o transporte concedido para a realização de uma visita
de estudo ao Parque Nacional da Peneda-Gerês. Tomaram conhecimento. ------------------- PROJECTO EMPCRIANÇA ----------------------------------------------------------- Nersant, of.º 957/09 de 23.07, solicita confirmação do Município no
interesse em participar no Projecto EmpCriança – Empreender no Ensino Básico
para o próximo ano lectivo 2009/2010. Deliberado por unanimidade confirmar o
interesse do Município em participar no projecto EmpCriança no ano lectivo
2009/2010.-------------------------------------------------------------------------------------------- AUTOS DE NOTÍCIA DE CONTRA ORDENAÇÃO - INSTRUÇÃO
DE PROCESSOS. Presente Informação da Técnica Superior Cristina Cruz. A
Câmara deliberou por unanimidade instruir o processo de contra-ordenação e
designar como instrutor do processo o coordenador técnico José Simões da Silva. --------- AUTOS DE NOTÍCIA DE CONTRA ORDENAÇÃO N.º 125/2009
CONTRA LUCIANO NUNES DUARTE. Presente Informação da Técnica
Superior Cristina Cruz. A Câmara deliberou por unanimidade instruir o processo de
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contra-ordenação e designar como instrutor do processo o coordenador técnico
José Simões da Silva.-------------------------------------------------------------------------------- REGIME DE COMPROPRIEDADE-------------------------------------------------- António Nunes da Silva, req. N.º 832 de 20/07/09, solicita parecer nos
termos do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 64/2003 de 23.08, relativamente ao prédio
descrito na matriz predial sob o artigo 33 - Secção AE da freguesia de Ferreira do
Zêzere. Presente Informação n.º 56/AC/09 de 22.07 do Sector de Gestão
Urbanística. De conformidade com a informação técnica, a Câmara deliberou por
unanimidade, emitir parecer favorável à constituição da compropriedade para o
prédio rústico mencionado. A referida informação fica, em fotocópia, anexa à
minuta da acta. --------------------------------------------------------------------------------------- LICENÇA DE RUÍDO ------------------------------------------------------------------- Fábrica da Igreja Paroquial de Igreja Nova, solicita Licença Especial de
Ruído para a realização de uma Festa com actividades musicais, a realizar do dia 07
a 10 de Agosto de 2009, das 00.00 horas às 24.00 horas. Presente despacho do
Vice-Presidente para ratificar (de acordo com a informação Técnica n.º
142/JF/2009). Ratificado por unanimidade.------------------------------------------------------- Fábrica da Igreja Paroquial de Pias, solicita Licença Especial de Ruído
para a realização de uma Festa com baile, a realizar do dia 08 a 10 de Agosto de
2009, das 10.00 horas às 02.30 horas. Presente despacho do Vice-Presidente para
ratificar (de acordo com a informação Técnica n.º 141/JF/2009). Ratificado por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- Centro Recreativo e Cultural de Carvalhais, solicita Licença Especial de
Ruído para a realização de um arraial com actuação de bandas musicais, a realizar
do dia 21 a 22 de Agosto de 2009, das 08.00 horas às 04.30 horas. Presente
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despacho do Vice-Presidente para ratificar (de acordo com a informação Técnica
n.º 143/JF/2009). Ratificado por unanimidade. --------------------------------------------------- TRANSMISSÃO DE ALUGUER DE TÁXI. Presente Informação com o
registo n.º 422 do Assistente Técnico Paulo Oliveira. A Câmara deliberou por
unanimidade aprovar a Transmissão de aluguer de Táxi da firma Romano e Romão,
Lda. para Ramostaxi – Unipessoal, Lda., conforme informação técnica. Tomaram
também conhecimento do averbamento na licença de táxi do veículo 65-63-UP,
através da mesma informação técnica, que ficará, em fotocópia, anexa à minuta da
acta --- ------------------------------------------------------------------------------------------------ DENÚNCIA SOBRE A EMISSÃO DE FUMO NEGRO DO TAXI,
PROPRIEDADE DA FIRMA TEXIZEZERE SERVIÇO DE TÁXI, LDA.
Presente Informação com o registo n.º 120 do Assistente Técnico Paulo Oliveira. A
Câmara deliberou por unanimidade solicitar cópia da inspecção técnica periódica do
veículo 96-90-VX, propriedade da Firma Texizêzere Serviço de Táxi, Lda. Este
assunto fica pendente para próxima reunião, a fim de ser analisada a ficha de
inspecção da viatura em causa. --------------------------------------------------------------------- CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ARCA DO LIS - ALTERAÇÃO
DE ESTATUTOS. Presente Informação com registo interno n.º 454 de 03.08.2009
da Divisão Administrativa Financeira e de Recursos Humanos. A Câmara deliberou
por unanimidade aprovar as alterações dos estatutos da constituição da Associação
Arca do Lis. Dar conhecimento da aprovação dos Estatutos ao Notário Privativo,
com o intuito de preparar a escritura da constituição da Associação da ARCA do
Lis.---- ------------------------------------------------------------------------------------------------ PRESENTE NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA LOJA SOCIAL
DE FERREIRA DO ZÊZERE. A Câmara aprovou por unanimidade as referidas
normas. Fica fotocópia das normas apensas à minuta da acta.---------------------------------- COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO
CONDICIONADO PARA CARGAS E DESCARGAS. Presente Informação
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Técnica n.º 138/JF/2009 de 23.07 da Divisão de Urbanismo, Obras Municipais e
Ambiente. A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a colocação de
sinalização para estacionamento condicionado para cargas e descargas, mas
condicionando a 30 minutos esse estacionamento. Os Srs. Vereadores Carlos
Martins e Carlos Salgado sugeriram colocar o mesmo condicionante (30 minutos)
em todos os estacionamentos condicionados existentes na Vila. ------------------------------- REVISÃO DO PDM – MODELO ESTRATÉGICO MUNICIPAL.
Presente Informação Técnica n.º 139/JF/2009 de 24.07 da Divisão de Urbanismo,
Obras Municipais e Ambiente. A Câmara aprovou por unanimidade a referida
revisão do PDM. A informação técnica fica, em fotocópia, anexa à minuta da acta.--------- PRESENTE ALTERAÇÃO N.º 17 AO ORÇAMENTO E N.º 13 ÀS
GRANDES OPÇÕES DO PLANO, NO MONTANTE DE € 43.000,00. Para
ratificar. Aprovada a ratificação com abstenção dos Srs. Vereadores Carlos Salgado
e Carlos Martins. Esta alteração fica, em fotocópia, anexa à minuta da acta. ----------------- Pelo Sr. Vice – Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na
Ordem dos Trabalhos, os seguintes assuntos: ---------------------------------------------------- “Célia Sofia Nunes de Melo Emídio requer isenção de taxas para construção
de uma moradia e muro de vedação.” ------------------------------------------------------------- “ Resitejo solicita a aprovação dos quantitativos de RSU para efeitos de
facturação”.------------------------------------------------------------------------------------------- “Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere solicita subsídio para
implementação das norma obrigatórias pelo sistema HACCP.” -------------------------------- “Presente Alteração n.º 18 ao Orçamento e n.º14 às Grandes Opções do
Plano, no montante de € 270.000,00”. ------------------------------------------------------------ “Presente Alteração n.º 19 ao Orçamento, no montante de € 4.000,00”-------------- Aceites por unanimidade as introduções solicitadas. -----------------------------
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-------- Célia Sofia Nunes de Melo Emídio, req. 584 de 28/07/09, requer isenção
de taxas para construção de uma moradia e muro de vedação, em Dornes (Processo
n.º 42/2009). Presente Informação Técnica do Sector de Gestão Urbanística de
28/07/2009. A Câmara deliberou por unanimidade e de acordo com a informação
técnica, conceder a isenção. ------------------------------------------------------------------------ Resitejo, fax datado de 30/07/2009, solicita a aprovação dos quantitativos
de RSU para efeitos de facturação. A Câmara deliberou por unanimidade aprovar os
quantitativos de RSU, conforme apresentado pela Resitejo. ------------------------------------ Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere, of.º 170 de
31/07/2009 solicita subsídio para implementação das normas obrigatórias pelo
sistema HACCP. A Câmara deliberou por unanimidade conceder uma transferência
de capital no valor de 32.500,00€ (trinta e dois mil e quinhentos euros) de acordo
com a alínea a) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. A ficha de cabimento fica, em
fotocópia, anexa à minuta da acta. ----------------------------------------------------------------- Presente Alteração n.º 18 ao Orçamento e n.º14 às Grandes Opções do
Plano, no montante de € 270.000,00. Para ratificar. Aprovada a ratificação com as
abstenções dos Srs. Vereadores Carlos Salgado e Carlos Martins. Esta alteração
fica, em fotocópia, anexa à minuta da acta. ------------------------------------------------------- Presente Alteração n.º 19 ao Orçamento, no montante de 4.000,00 €.
Aprovada por unanimidade. Esta alteração fica em fotocópia, anexa à minuta da
acta. -------------------------------------------------------------------------------------------Encerramento: E pelo Sr. Vice – Presidente foi a reunião declarada encerrada,
depois de lida e aprovada a minuta da acta, que contém 51 folhas, quando eram
16h00m.----------------------------------------------------------------------------------------
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O Vice – Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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