ACTA Nº 059/2004
------ Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quatro, 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, Carlos Alberto Mendes Martins, Dr.
Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores.---------------------------------------------------------- Não compareceu à reunião o vereador Sr. Manuel da Silva António.--------------- A reunião foi secretariada por Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão.--------------------------------------------------------------------------------- E sendo horas o Exmo. Presidente declarou aberta a reunião pelas 14H e
40M.----------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência
à reunião do vereador Sr.Manuel António.---------------------------------------------------- Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº 38, no valor total de 640.222,91
(seiscentos e quarenta mil duzentos e vinte e dois euros e noventa e um
centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 284.561,33

(duzentos e

oitenta e quatro mil quinhentos e sessenta e um euros e trinta e três centímos),
Operações Não Orçamentais no valor de 230.598,50

(duzentos e trinta mil

quinhentos e noventa e oito euros e cinquenta centímos) e documentos no valor de
125.060,01

(cento e vinte e cinco mil sessenta euros e um cêntimo). Inteirado.

Período Antes da Ordem do Dia. Não houve assuntos. Contabilidade –
Pagamentos. Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de
141.806,83

(cento e quarenta e um mil oitocentos e seis euros e oitenta e três

centímos).Inteirado. Licenciamento de Obras Particulares – Competências

Delegadas no Sr. Presidente da Câmara em reunião de 17/01/02. Pelo Sr.
Presidente foi dado conhecimento dos despachos proferidos, ao abrigo da alínea a)
do nº5 do art.º 64º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº5A/2002, de 11 de Janeiro. Tomaram conhecimento. Isenção de Taxas – Paulo
Máximo Monteiro, pede a isenção do pagamento das taxas fixadas no quadro V da
tabela anexa ao Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização, relativas
ao processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar, a levar a
efeito em Carvalhal – Águas Belas. Deferido, bem como ser feita a reposição da
parte correspondente à isenção a que tinha direito. Bonificações – João Marques
Agostinho, de 24/11/03, pede que lhe seja concedia a bonificação prevista no art.º
50º do Regulamento de Abastecimento de Água (consumo de água). Em virtude de
na documentação entregue não comprovar que o rendimento do agregado familiar é
exclusivamente proveniente de pensões ou reformas (alínea a) do art.º 50º do
Regulamento) e não residir permanente no Concelho, o pedido foi indeferido.
Homologação da Acta de Classificação do Concurso Interno de Acesso
Limitado para um lugar de Técnico Superior de 1ª classe (Arquitecto).
Analisado o assunto, foi a referida acta homologada; O Sr. Presidente não
participou na votação em virtude de ser o presidente do Júri do concurso.
Adjudicação da empreitada de “Arranjos Exteriores da Sede de Freguesia de
Pias”. Presente relatório final da Comissão de Análise das propostas que fica
apensa em fotocópia à minutada da acta. Deliberado por unanimidade adjudicar à
empresa Construções Aquino & Rodrigues, SA, no valor de 281.460,25

(duzentos

e oitenta e um mil quatrocentos e sessenta euros e vinte e cinco centímos).
Adjudicação da empreitada de Arranjos Exteriores da Sede de Freguesia de
Chãos”. Presente relatório final da Comissão de Análise das propostas que fica

apensa em fotocópia à minuta da acta. Deliberado por unanimidade adjudicar à
empresa Construções Aquino & Rodrigues, SA,

no valor de 372.759,72

(trezentos e setenta e dois mil setecentos e cinquenta e nove euros e setenta e dois
centímos). Avaliação de Terrenos Contíguos à Escola E.B. 2,3/S de Ferreira do
Zêzere. Convocar todos os confinantes dos lotes para estarem presentes na próxima
reunião. Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos
trabalhos, os seguintes assuntos: “Táxi Miguel Filipe Unipessoal, sobre substituição
de licença de táxi”; “Maria João Faria Pessoa Silva Ferreira, sobre pagamento de
água”; “Palmira da Silva Alves, sobre pagamento de água”; “Libério Rodrigues da
Silva, sobre bonificação das tarifas de água”; “Aquecimento de Água da Piscina
Municipal”. Deliberado aceitar as referidas introduções. Táxi Miguel Filipe
Unipessoal, Lda, de 16/02/04, pede a substituição de licença do seu táxi com a
matrícula 84-38-KA. Deferido. Maria João Faria Pessoa Silva Ferreira, de
23/02/04, pede o pagamento dos recibos de água que se encontram atrasados em 12
prestações. Deliberado por unanimidade conceder o pagamento em 12 prestações.
Palmira da Silva Alves, de 03/02/04, em virtude de ter um rendimento pequeno e
não conseguir pagar o consumo de água em atraso, em 4 prestações, solicita a
compreensão da Câmara para proceder ao pagamento da mesma em prestações
mensais de 50

. A Câmara deliberou aceitar o pagamento proposto. Libério

Rodrigues da Silva, de 23/02/04, pede a concessão da bonificação nas tarifas do
consumo de água e de aluguer de contador, nos termos do nº1 do art.º 50º do
Regulamento de Abastecimento de Água. Presente informação dos Serviços sobre o
assunto. Deferido o pedido para a consumidora Maria Rosa. Aquecimento de
Água da Piscina Municipal. Presente Informação do Vereador Dr. Jacinto Flores e
que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. A Câmara analisou o assunto e

deliberou favoravelmente no sentido de ser contactada uma empresa para
elaboração do projecto e candidatura a apresentar pela Câmara à Medida de Apoio
ao Aproveitamento do Potencial Energético e Racionalização de Consumos. Pelo
Vereador Sr. Carlos Martins foi sugerido que o aquecimento fosse extensivo ao
Pavilhão Gimno - Desportivo, o que foi aceite. Encerramento. E pelo Sr.
Presidente foi a reunião declarada encerrada depois de lida e aprovada a minuta da
acta que contém 28 folhas, quando eram 17H e 15M.-----------------------------------O Presidente:

____________________________________

Os Vereadores:

____________________________________
____________________________________
____________________________________

O Secretário:

____________________________________

