CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 18/2009

-------- Aos vinte 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 e 30m. -------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência
à reunião do Presidente Sr. Luís Ribeiro Pereira, por se encontrar de férias. ----------------- Período Antes da Ordem do Dia -------------------------------------------------------- Não houve assuntos. ------------------------------------------------------------------------ Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 159, no valor total de €
934.878,97 (novecentos e trinta e quatro mil oitocentos e setenta e oito euros e
noventa e sete cêntimos), de Operações Orçamentais no valor de € 696.952,42
(seiscentos e noventa e seis mil novecentos e cinquenta e dois euros e quarenta e
dois cêntimos) e de Operações Não Orçamentais no valor de € 237.926,55 duzentos
e trinta e sete mil novecentos e vinte seis euros e cinquenta e cinco cêntimos).
Tomaram conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------- Contabilidade -----------------------------------------------------------------------
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-------- Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 263.384,00
(duzentos e sessenta e três mil trezentos e oitenta e quatro euros). Tomaram
conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------- Pedido de Apoio---------------------------------------------------------------------------- Comissão da Feira de Santa Iria, de 05.08.09, solicita a cedência de
grades metálicas e stands, para serem usadas na Feira de Santa Iria, que decorrerá
de 16 a 25 de Outubro. Deliberado, por unanimidade, ceder os stands e as grades
metálicas, para uso na Feira de Santa Iria. A Comissão da Feira deverá articular
com o Encarregado Salvador Coelho Inácio a referida cedência. ------------------------------ Comissão da Feira de Santa Iria, de 05.08.09, solicita autorização para
afixar cartazes, alusivos à Feira de Santa Iria, com total isenção de taxas.
Autorizado, por unanimidade, a afixação de cartazes, com total isenção de taxas,
devendo os mesmos ser removidos no prazo de oito dias, após ter terminado a
Feira de Santa Iria.----------------------------------------------------------------------------------- Banco Alimentar Contra a Fome – Abrantes, solicita a concessão de um
subsídio para apoiar esta Instituição. Deliberado, por unanimidade, atribuir uma
transferência de capital, no valor de € 1.000,00, de acordo com alínea a), do nº 4,
do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei
nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. A ficha de cabimento fica, em fotocópia, anexa à
minuta da acta. --------------------------------------------------------------------------------------- PS – Concelhio de Ferreira do Zêzere, de 31.07.09, solicita a cedência da
sala do Cine – Teatro, dia 30 de Agosto, das 16h às 19h, para apresentação dos
candidatos do PS às Eleições Autárquicas. Deliberado, por unanimidade, ceder o
Cine – Teatro e o equipamento de som, conforme o pretendido. -----------------------
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-------- Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, nº 73 de 12.08.09, pedido de
colocação de 4 lombas, no lugar de Ribeira e ainda a colocação de um sinal de
estrada sem saída, no mesmo lugar. Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido
de colocação de lombas e sinal de estrada sem saída, no lugar de Ribeira, da
freguesia e concelho de Ferreira do Zêzere. ------------------------------------------------------ Empreitada de Regeneração Urbana da Vila – Intervenção na Praça
Egaz Moniz, presente Informação Técnica nº 156/JF/2009 de 13/09 da Duoma. De
acordo com a informação técnica, e uma vez que é necessário alterar
temporariamente a localização da Praça de Táxis de Ferreira do Zêzere, foi
deliberado, por unanimidade, que a referida Praça de Táxis se irá instalar na Praça
Pedro Ferreira. A presente informação, fica em fotocópia, anexa à minuta da acta. --------- Empreitada de Regeneração Urbana da Vila – Aprovação do Plano
Definitivo de Trabalhos, presente Informação Técnica nº 151/JF/2009 de 11/08 da
Duoma. Aprovada, com a abstenção dos vereadores Srs. Carlos Salgado e Carlos
Martins. A presente informação fica em fotocópia, anexa à minuta da acta. ------------------ Empreitada de Ampliação e Alteração do Mercado Municipal –
Intervenção no espaço entre o Edifício do Mercado Municipal e o prédio no
qual funcionam os Serviços das Finanças, presente Informação Técnica nº
152/JF/2009 de 11.08 da Duoma. Aprovada, por unanimidade, devendo haver
articulação entre o condomínio do edifício e os serviços da Câmara Municipal, no
que diz respeito à limpeza do espaço em causa. A presente informação, fica em
fotocópia, anexa à minuta da acta. ----------------------------------------------------------------- Empreitada de Ampliação e Alteração do Mercado Municipal –
Trabalhos a Mais decorrentes de Alterações ao Projecto, presente Informação
Técnica nº 153/JF/2009 de 13.08 da Duoma. Aprovada, com a abstenção dos
vereadores Srs. Carlos Salgado e Carlos Martins. A informação fica, em anexo e em
fotocópia, apensa à minuta da acta.---------------------------------------------------------3-
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-------- Empreitada de Ampliação e Alteração do Mercado Municipal –
Iluminação Pública, presente Informação Técnica nº 160/JF/2009 de 14.08 da
Duoma. Aprovada, por unanimidade. Foi sugerido pelo vereador Sr. Carlos Martins
que se tentasse uniformizar a iluminação pública da Vila. A informação fica, em
fotocópia, anexa à minuta da acta. ----------------------------------------------------------------- Revisão do Plano Director Municipal, presente Informação Técnica nº
149/JF/2009 de 11.08 da Duoma. Aprovado, por unanimidade, a revisão do Plano
Director Municipal. Fica, fotocópia da informação, anexa à minuta da acta. ----------------- Ampliação de Edificações em REN, presente Informação Técnica nº
150/JF/2009 de 11.08 da Duoma. Aprovada, por unanimidade, a ampliação de
edificação em Reserva Ecológica Nacional. Fica fotocópia da Informação, anexa à
minuta da acta. --------------------------------------------------------------------------------------- Decreto – Lei nº 123/2009 de 21 de Maio – Construção, Ampliação,
Acesso e Cadastramento de Infra – Estruturas aptas ao Alojamento de Redes
de Comunicações Electrónicas, presente Informação Técnica nº 124/JF/2009 de
14.07 da Duoma. Aprovadas, por unanimidade, as instruções técnicas. Fica
fotocópia da informação anexa à minuta da acta. ------------------------------------------------ Reconstrução de uma Moradia Unifamiliar – Alegada Construção
Ilegal no Domínio Hídrico, em Bairrada, presente Informação Técnica nº
145/JF/2009 de 04.08 da Duoma. Este assunto fica pendente, para a próxima
reunião, para que os Serviços Técnicos justifiquem a reconstrução da moradia em
causa.- ------------------------------------------------------------------------------------------------ Mário José R. Ferreira (Responsável pelo Condomínio), pedido de
proibição de estacionamento, presente Parecer Técnico da Duoma – Sector de
Gestão Urbanística. De acordo com Parecer Técnico, foi deliberado a colocação de
sinalização de proibição de estacionamento. A informação, fica em fotocópia, anexa
à minuta da acta. ------------------------------------------------------------------------------
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-------- José Dias Monteiro, solicita alteração ao alvará de loteamento nº 3/97,
em Pombeira, para o lote M1, presente Informação Técnica da Duoma – Sector
de Gestão Urbanística. De acordo com o parecer técnico, do Chefe de Divisão da
Duoma, aprovado, por unanimidade, com as condicionantes constantes no referido
parecer. A informação fica, em fotocópia, anexa à minuta da acta. ---------------------------- Empreitada de Regeneração Urbana da Vila, presente Informação
Técnica nº 157/JF/2009 de 14.08 da Duoma. Aprovada, por unanimidade. Fica
fotocópia da informação anexa à minuta da acta. ------------------------------------------------ Empreitada de Regeneração Urbana da Vila – Aprovação de Relva
Sintética, presente Informação Técnica nº 158/JF/2009 de 14.08 da Duoma.
Aprovado, por unanimidade, a colocação da relva monofilar, referida no ponto 3 da
Informação Técnica. A informação fica, em fotocópia, anexa à minuta da cata. ------------- Almoço de Recepção aos Professores, presente Informação do Vereador
Sr. Manuel António. Aprovado, por unanimidade, a oferta de almoço convívio a
todos os técnicos de educação e funcionários, a realizar numa data a combinar, no
Barco São Cristóvão. A informação fica, em fotocópia, anexa à minuta acta. ---------------- Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares,
presente Informação do Vereador Sr. Manuel António. A Câmara aprovou, por
unanimidade, a presente informação, assumindo pagar aos alunos do 1º ciclo os
seguintes montantes: - Alunos do Escalão A – 3,20 € (três euros e vinte cêntimos);
Alunos do Escalão B – 2,47 € (dois euros e quarenta e sete cêntimos) e Alunos do
Escalão C – 1,74 € (um euro e setenta e quatro cêntimo). A Câmara deliberou
renovar os protocolos com as Instituições que fornecem os almoços. Fica fotocópia
da informação anexa à minuta da acta. ------------------------------------------------------------ Subsídio para Material Pedagógico (1º Ciclo, Jardins de Infância e
Santa Casa Misericórdia), presente Informação do Vereador Sr. Manuel António.
Aprovado, por unanimidade, a atribuição de 2,50 € (dois euros e cinquenta
cêntimos), por aluno, para aquisição de material pedagógico. Fica fotocópia da
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informação anexa à minuta da acta. A transferência corrente concedida, será paga
ao Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere e à Santa Casa da Misericórdia,
mediante o número de crianças, -------------------------------------------------------------------- Subsídio de Material de Expediente e Limpeza, presente Informação do
Vereador Sr. Manuel António. Deliberado, por unanimidade, a atribuição de € 120
(cento e vinte euros), por sala de aula, com o pagamento em duas tranches ao
Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere. Fica fotocópia da informação,
anexa à minuta da acta.------------------------------------------------------------------------------ Auxílios Económicos para o ano lectivo 2009/2010, presente Informação
do Vereador Sr. Manuel António, que fica em fotocópia, anexa à minuta da acta. A
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os auxílios económicos para o ano
lectivo 2009/2010, com base no Despacho 18.987/2009, de 17 de Agosto, o qual
atribui para os alunos com Escalão A, a comparticipação de € 39, para os alunos do
1º e 2º anos do 1º Ciclo do EB e de € 45 para os alunos do 3º e 4ºanos do 1º Ciclo
do EB. Os alunos com o Escalão B serão comparticipados em 50% do valor
referido para o Escalão A. Os valores em causa serão levantados pelo Encarregado
de Educação do aluno mediante apresentação de documento de despesa. -------------------- Presente Alteração nº20 ao Orçamento e Alteração nº 15 ao PPI, no
montante de € 3.000,00 (três mil euros), Para ratificar. Aprovada a ratificação,
com as abstenções do Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. Esta alteração fica,
em fotocópia, anexa à minuta da acta.------------------------------------------------------------- Aplicação de Coima – Pagamento em Prestações – Restituição de Verba
de Manuel Ferraz, presente Informação nº 11/2009 de 14.07 do Coordenador
Técnico. Tomaram conhecimento. ----------------------------------------------------------------- Plano de Contingência da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere
referente à Gripe A (H1N1). Tomaram conhecimento.---------------------------------------- Licença de Ruído -------------------------------------------------------------------6-
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-------- Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial de Águas Belas, nº 968 de
14.08.09, solicita Licença Especial de Ruído, para realização da Festa Anual, de 11
a 13 de Setembro, das 08h às 05h. Presente Informação Técnica da Duoma. A
Câmara aprovou, por unanimidade, a emissão da Licença Especial de Ruído.---------------- Pelo Sr. Vice – Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na
Ordem de Trabalhos, os seguintes assuntos:------------------------------------------------------ “Manutenção das Equipas de Vigilância Florestal”.------------------------------------- “Subsídio de Almoço para os alunos do Ensino Pré – Escolar e alargamento
de horário”. ------------------------------------------------------------------------------------------- “Presente Alteração nº 21 ao Orçamento no montante de € 6.000,00 e
Alteração nº 16 ao PPI, no montante de € 5.000,00”. ------------------------------------------- “Transferência para a Rede Viária Municipal da ER 348”. ----------------------------- Aceites, por unanimidade, as introduções solicitadas. ---------------------------------- Manutenção das Equipas de Vigilância Florestal, presente Informação do
Eng.º Florestal. A Câmara aprovou, por unanimidade, efectuar um protocolo com o
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento de Ferreira do Zêzere, mediante a
transferência corrente de € 1.248 (mil duzentos e quarenta e oito euros). A
Informação fica, em fotocópia, anexa à minuta da acta, assim como a ficha de
cabimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- Subsídio de almoço para os alunos do Ensino Pré – Escolar e
alargamento de horário, presente Informação do vereador Sr. Manuel António. A
Câmara aprovou, por unanimidade, atribuir o valor de € 1,46 (um euro e quarenta e
seis cêntimos) para o almoço dos alunos do Ensino Pré – Escolar. Relativamente ao
alargamento de horários, foi deliberado atribuir, por unanimidade, transferências
correntes às Associações, que desenvolvam essas actividades, de acordo com o
Despacho 13.503/2009 de 9 de Junho. A informação e a grelha com os respectivos
valores, fica em fotocópia, anexa à minuta da acta. As transferências em causa estão
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de acordo com alínea d), do nº 4, do artigo 64º, da Lei nº 169/99 de 18 de
Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. A
Informação fica, em fotocópia, anexa à minuta da acta. ----------------------------------------- Presente Alteração nº 21 ao Orçamento no montante de € 6.000,00 (seis
mil euros) e Alteração nº 16 ao PPI no montante de € 5.000,00 (cinco mil
euros). Alteração orçamental aprovada, com as abstenções dos vereadores Sr.
Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. A alteração orçamental fica, em fotocópia,
anexa à minuta da acta.------------------------------------------------------------------------------ Transferência para a Rede Viária Municipal da ER 348--------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a transferência para rede
viária Municipal a ER 348, conforme ofício nº 1491, das Estradas de Portugal, SA
de 07.08.2009, que fica, em fotocópia, anexo à minuta da acta. Deliberado ainda,
por unanimidade, proceder-se à abertura de concurso para repavimentação da
referida estrada. ------------------------------------------------------------------------------Encerramento: E pelo Vice – Presidente, foi a reunião declarada encerrada, depois
de lida e assinada a minuta da acta, que contém 59 folhas, quando eram 15 h e 45m.

O Vice – Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

A Secretária:

_________________________________
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