CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 24 /2009
-------- Aos vinte e nove dias do mês de Outubro 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, Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas
Flores, Carlos Alberto Mendes Martins, Manuel da Silva António----------------------------- A reunião foi secretariada por Elisabete Cotrim Gonçalves da Silva, Chefe
da Divisão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos, em Regime de
Substituição.------------------------------------------------------------------------------------------ E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
15h00m.----------------------------------------------------------------------------------------------- Período Antes da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------ Pelo Vereador Sr. Carlos Martins foi dito, que uma vez que esta era a
última reunião deste executivo camarário, não podia deixar de felicitar os novos
eleitos, quer os que ganharam, quer a nova oposição, deixando votos de que façam
um bom trabalho, para o concelho de Ferreira do Zêzere e para os seus munícipes.--------- Pelo Sr. Presidente foi partilhada a opinião do vereador Sr. Carlos Martins,
além de roborizar o excelente ambiente, camaradagem e amizade que se manteve
nos últimos mandatos do executivo camarário. Considerou ainda que as obras
existentes no concelho foram fruto de todos os elementos do executivo camarário,
tendo ficado uma grande amizade entre todos. Desejou ainda as maiores felicidades
para o novo executivo camarário.------------------------------------------------------------------ Pelo vereador Sr. Carlos Salgado foi reforçado tudo o que foi dito,
esclarecendo ainda que termina esta tarefa com a consciência tranquila, por tudo o
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que foi feito pelo concelho de Ferreira do Zêzere. Referiu ainda que as principais
obras no concelho já foram efectuadas, e que o novo Presidente da Câmara, Dr.
Jacinto Lopes, terá todas as condições para prosseguir os projectos já iniciados e os
demais que deverão ser efectuados.---------------------------------------------------------------- Pelo vereador Sr. Manuel da Silva António foi dito que foi com muita honra
que serviu o concelho de Ferreira do Zêzere, com um grupo de trabalho muito
frutífero, principalmente neste último mandato. -------------------------------------------------- Pelo vereador Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores foi dito que neste
último mandato existiu apenas um partido no executivo camarário, o partido
“Ferreira do Zêzere”, visto que foram “despidas” as camisolas políticas, em prol do
concelho de Ferreira do Zêzere. Referiu ainda que com muito trabalho, amizade e
dedicação, foi possível realizar excelentes obras que estão à vista da população. ------------ Presente Resumo Diário da Tesouraria n.º 208 no valor total de €
1.051.312,76 (um milhão cinquenta e um mil trezentos e doze euros e setenta e seis
cêntimos), de Operações Orçamentais no valor de € 783.180,99 (setecentos e
oitenta e três mil cento e oitenta euros e noventa e nove cêntimos) e de Operações
Não Orçamentais no valor de € 268.131,77 (duzentos e sessenta e oito mil cento e
trinta e um euros e setenta e sete cêntimos). Tomaram conhecimento. ------------------------ Contabilidade ------------------------------------------------------------------------------ Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 773.651,13
(setecentos e setenta e três mil seiscentos e cinquenta e um euros e treze cêntimos).
Tomaram conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------- AGRADECIMENTO --------------------------------------------------------------------- Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional de Lisboa, ref.ª 429.2009
de 2009/09/30, comunica o profundo agradecimento pelo apoio concedido para a
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realização do XXIII Acampamento Regional de Lisboa, que decorreu em Ferreira
do Zêzere. Tomaram conhecimento.--------------------------------------------------------------- Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional de Lisboa, ref.ª 469.2009
de 2009/09/30, agradece a extraordinária colaboração do Município para a
realização do projecto de criação do Centro de Actividades Escutistas de Ferreira
do Zêzere. Tomaram conhecimento.--------------------------------------------------------------- RESITEJO---------------------------------------------------------------------------------- Resitejo, nº171/2009 de 16/10, solicita aprovação dos quantitativos de
resíduos sólidos urbanos depositados no aterro sanitário para acerto de facturação
do 3º Trimestre de 2009. A Câmara aprovou, por unanimidade, os quantitativos de
resíduos sólidos urbanos depositados no aterro sanitário relativos a Julho, Agosto e
Setembro de 2009.----------------------------------------------------------------------------------- FACTURAÇÃO DE ÁGUA ------------------------------------------------------------- António Rodrigues Farinha, carta datada de 12/10/2009, na qualidade de
herdeiro e na sequência de uma ruptura de água solicita que a facturação (40 m3)
seja efectuada ao preço do 1º escalão. A Câmara deliberou, por unanimidade, o
indeferimento do pedido, uma vez que o Regulamento Municipal de Serviço de
Abastecimento de Água, não permite o solicitado.----------------------------------------------- PEDIDO DE TRANSPORTE ----------------------------------------------------------- Sport Club Ferreira do Zêzere, of.º 142/2009 de 13/10, solicita transporte
para a equipa de futebol juvenil no âmbito do campeonato distrital. A Câmara
aprovou, por unanimidade, a cedência de transporte para a equipa de futebol
juvenil, no âmbito do campeonato distrital. Ausentou-se da sala o vereador Sr.
Carlos Martins, por pertencer aos órgãos sociais do Sport Club de Ferreira do
Zêzere, o ofício fica em fotocópia, anexo à minuta da acta. -----------------------------3-
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-------- CORPOS SOCIAIS ----------------------------------------------------------------------- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim-de-Infância
e Escola EB1 de Águas Belas, carta de 13/10/2009, informa os Corpos Sociais da
Associação eleitos para 2009/2010. Tomaram conhecimento.---------------------------------- CONVITE----------------------------------------------------------------------------------- Centro Recreativo e Cultural de Carvalhais, carta de 13/10/2009, envia
convite para o seu 19º aniversário a realizar no próximo dia 01 de Novembro.
Tomaram conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------- LICENÇA DE RUÍDO ------------------------------------------------------------------- Oliveiras SA – Engenharia e Construção, req.º de 16/10/09, solicita a
Licença Especial de Ruído para a realização de trabalhos pontuais na Vila de
Ferreira do Zêzere no âmbito da empreitada "Regeneração Urbana da Vila", a
realizar entre 14 e 31 de Outubro de 2009. Presente Informação Técnica n.º
101/HA/2009 da DUOMA. Para ratificar. De conformidade com a informação
técnica, a Câmara aprovou, por unanimidade, a ratificação da Licença Especial de
Ruído. A informação fica em fotocópia, anexa à minuta da acta. ------------------------------ BENEFICIAÇÃO DA ER 348 ENTRE FERREIRA DO ZÊZERE E A
ALBUFEIRA DO CASTELO DE BODE. Presente Informação Técnica n.º
200/JF/2009 da DUOMA. Para ratificar. De conformidade com a informação
técnica, a câmara aprovou, por unanimidade, a ratificação da alteração do programa
de concurso da beneficiação da ER 348 entre Ferreira do Zêzere e a Albufeira do
Castelo de Bode. A informação, fica em fotocópia, anexa à minuta da acta. ----------------- ISENÇAÕ DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO---------------------------------- António Jesus Mendes, req. 1326 de 06/10/2009, requer certidão relativa a
isenção de Operação de Loteamento, relativo ao prédio sito na freguesia de Areias.
Presente Informação Técnica n.º 195/JF/2009 da DUOMA. De conformidade com a
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informação técnica, a Câmara aprovou, por unanimidade, emitir certidão relativa à
isenção de operação de loteamento, relativa ao prédio sito na freguesia de Areias. A
informação, fica em fotocópia, anexa à minuta da acta. ----------------------------------------- PRESENTE ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N.º 30 NO VALOR DE €
3.100,00 (Três mil e cem euros). Para ratificar. A Câmara deliberou aprovar a
ratificação da alteração orçamental n.º 30, com as abstenções dos vereadores Sr.
Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins, que fica anexa à minuta da acta. ------------------------ Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na Ordem dos
Trabalhos, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------ “ Pedido de declaração de situação de catástrofe e de concessão de apoio
excepcional a vitimas do tornado de 07Out2009.”----------------------------------------------- “ Alteração n.º 31 ao Orçamento e Alteração n.º 25 às Grandes Opções do
Plano” ------------------------------------------------------------------------------------------------ “ Empreitada de Regeneração Urbana da Vila – Trabalhos a Mais.”------------------ “ Projecto de Toponímia e Numeração de Polícia.”------------------------------------- “ Remodelação dos Laboratórios de Biologia e Físico-Química da Escola EB
2,3/S de Ferreira do Zêzere” ----------------------------------------------------------------------- “Venda de livros da Fundação Maria Dias Ferreira no Posto de Turismo”----------- As introduções foram aceites por unanimidade. ----------------------------------------- Pedido de declaração de situação de catástrofe e de concessão de apoio
excepcional a vitimas do tornado de 07Out2009. Presente Informação do
Adjunto do GAP Sr. Pedro Mendes, que fica em fotocópia anexa à minuta da acta.
A Câmara deliberou, por unanimidade considerar o tornado de 07 de Outubro de
2009 uma situação de catástrofe, conforme o previsto no n.º 2 do art.º 3º da Lei
27/2006, de 03 de Julho e de solicitar apoio à despesa efectuada pelo titulares das
habitações com a reparação, ao abrigo do DL n.º 112/2008, de 01 de Julho.----------5-
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-------- Presente Alteração n.º 31 ao Orçamento e Alteração n.º 25 às Grandes
Opções do Plano, que fica em fotocópia anexa à minuta da acta. A Câmara
aprovou, com as abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins
a alteração n.º 31 ao Orçamento e n.º 25 às GOP. ----------------------------------------------- Empreitada de Regeneração Urbana da Vila – Trabalhos a Mais.
Presente Informação Técnica n.º 201/JF/2009 da DUOMA, que fica em fotocópia
anexa à minuta da acta. A Câmara aprovou os Trabalhos a Mais no valor de €
97.775,34 (noventa e sete mil setecentos e setenta e cinco euros e trinta e quatro
cêntimos) da Empreitada de Regeneração Urbana da Vila, com a abstenção do
vereador Sr. Carlos Salgado. ----------------------------------------------------------------------- Projecto de Toponímia e Numeração de Polícia. Presente Informação
Técnica n.º 981/MF/2009 do Sector de SIG Topografia e Cartografia. De
conformidade, com a informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade
atribuir os seguintes nomes às ruas representadas na planta anexa à informação: Rua Salgueiro Maia; - Rua Dr. Silvério Cadete (autarca); - Rua Eng.º Rui Marques
(autarca). A informação fica em fotocópia anexa à minuta da acta.---------------------------- Remodelação dos Laboratórios de Biologia e Físico-Química da Escola
EB 2,3/S de Ferreira do Zêzere. A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
projecto de remodelação dos Laboratórios de Biologia e Físico-Química da Escola
EB 2,3/S de Ferreira do Zêzere. ------------------------------------------------------------------- O Vereador Manuel da Silva António informa do interesse da
Fundação Maria Dias Ferreira em disponibilizar os seus livros para venda no
Posto de Turismo da Câmara Municipal. A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a venda dos livros da Fundação Maria Dias Ferreira, no Posto de Turismo
da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------- Encerramento: E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada,
depois de lida e aprovada a minuta da acta, que contem 32 folhas quando eram
16h30m.----------------------------------------------------------------------------------------6-
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O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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