CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 35/2007

--------Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e sete, 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,
Manuel da Silva António. -----------------------------------------------------------------------------Não compareceram à reunião o vereador Sr. Dr. Jacinto Manuel Lopes
Cristas Flores. ------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi secretariada por Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão.---------------------------------------------------------------------------------------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 vereador Sr. Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores,
por se encontrar de férias. ----------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente foi a Câmara informada que no próximo dia 2 de Março
pelas 16h, no Edifício dos Paços do Concelho irá haver uma conferência sobre
“Poder Local”, que irá ser proferida pelo Prof. Doutor Jorge Miranda, da Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa. A Câmara deliberou que a próxima reunião
de Câmara, prevista para o dia 8 de Março, não será realizada, por falta de quórum,
por motivo de deslocação à Roménia dos membros do executivo, onde será
assinada a geminação, naquela data; a mesma terá lugar na quinta – feira seguinte,
dia 15 de Março, às 14h e 30m, no local habitual.------------------------------------------
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--------Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº36, no valor total de
1.129.303,23 € (um milhão cento e vinte e nove mil trezentos e três euros e vinte e
três cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 762.075,16 €
(setecentos e sessenta e dois mil setenta e cinco euros e dezasseis cêntimos),
Operações Não Orçamentais no valor de 313.297,28 € (trezentos e treze mil
duzentos e noventa e sete euros e vinte e oito cêntimos) e Documentos no valor de
53.927,72 € (cinquenta e três mil novecentos e vinte e sete euros e setenta e dois
cêntimos). Tomaram conhecimento. ----------------------------------------------------------------Contabilidade – Pagamentos --------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de 28.023,14 €
(vinte e oito mil vinte e três euros e catorze 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 nº5, do artigo 64º, da Lei nº169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro. Tomaram conhecimento. --------------------Quotização -------------------------------------------------------------------------------------Resitejo, Fax nº 2 de 29/01/07, informa da actualização da quota mensal
para o ano 2007, que passa para 358,16 €. Tomaram conhecimento. --------------------------Grupo de Teatro Renascer -----------------------------------------------------------------Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense, de 12/12/07, informa
que o Grupo de Teatro Renascer daquela Colectividade, já deu inicio ao ensaio de
uma nova peça com o título “O Tempo”, prevendo a sua estreia para o mês de
Maio. Tomaram conhecimento. ---------------------------------------------------------------
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--------Estágios-----------------------------------------------------------------------------------------Centro de Estudos e Formação Autárquica, nº15 de 07/02/07, pede a
colaboração da Câmara para aceitar alguns candidatos do 25º Curso de
Administração Autárquica, para efectuarem o seu estágio, entre 4 de Junho e 30 de
Julho de 2007. A Câmara deliberou aceitar até 2 estagiários.------------------------------------2ª Volta ao Distrito de Santarém em Bicicleta -----------------------------------------Governo Civil de Santarém, pede o apoio da Câmara para a realização da
“2ª Volta ao Distrito de Santarém em Bicicleta”. Analisado o assunto a Câmara
deliberou, por unanimidade, apoiar com um subsídio de € 1.500, com a condição
de passagem pela Sede do Concelho.----------------------------------------------------------------Passeio de BTT -------------------------------------------------------------------------------Terra Oculta – Organização de Eventos, Lda, de 16/01/07, pede
autorização e apoio para a realização de um Passeio de BTT no dia 25 de Março de
2007. A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar com a cedência dos espaços
pedidos para o evento e do kit turístico.-------------------------------------------------------------Manuela Morais, propõe a aquisição de exemplares da obra “Ser e Ler
Miguel Torga”, no valor de 19,00 € cada. Deliberado adquirir 10 livros. ---------------------Subsidio ----------------------------------------------------------------------------------------Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense, de 30/01/07, tendo
efectuado uma candidatura para compra de instrumentos, só foi aprovado o valor
de 17.150,00 €, ficando por suportar o valor de 6.860,00 €. Não tendo a
Colectividade condições para efectuar este pagamento, solicitam o apoio da
Câmara na atribuição de um subsídio daquele valor para pagamento dos mesmos.
Deliberado conceder um subsídio de seis mil euros, para o efeito da aquisição de
instrumentos. ------------------------------------------------------------------------------------3-
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--------Pagamento de Água--------------------------------------------------------------------------Maria Alice da Conceição Gonçalves, de 12/02/07, pede autorização para
o pagamento da factura de água do mês de Dezembro, no valor de 122,27 €, em
três prestações, em virtude de não ter possibilidades económicas para o pagamento
na totalidade; Presente Informação dos Serviços de água sobre o assunto.
Concedido por unanimidade, o pagamento em 3 prestações. ------------------------------------Cedência do Lagar de S. Guilherme -----------------------------------------------------Casa WladiVal, de 15/02/07, pede a cedência do Lagar de S. Guilherme
para o dia 21 de Abril. Concedido a cedência, de acordo com o habitual. --------------------Sistema de Saneamento de Outeiros/Ferreira do Zêzere -Povoações da
Igreja Nova e Mourolinho – Plano de Segurança para a execução da obra --------------Presente informação técnica nº 02/SS/2007, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. Aprovado por unanimidade o Plano de Segurança em causa. ----------------Sistema de Saneamento de Bairrada, Bairradinha e Cardal – Trabalhos
a Mais ---------------------------------------------------------------------------------------------------Presente informação técnica nº 27/JF/2007, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta e que depois de analisada foram aprovados, por unanimidade, os
seguintes pontos: - Aprovação dos preços unitários dos trabalhos de espécie
diversa da do contrato, proposto pelo empreiteiro; - Aprovados os trabalhos a mais
constantes na proposta do empreiteiro; - O prazo de realização dos mesmos é de 15
dias. --- --------------------------------------------------------------------------------------------------Construção do Centro Escolar de Areias – Prorrogação de Prazo ----------------Presente informação técnica nº 26/JF/2007 e cuja fotocópia fica apensa à
minuta da acta. Aprovada, com a abstenção do vereador Sr. Carlos Martins, a
prorrogação graciosa do prazo, até 24 de Abril. --------------------------------------------4-

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

--------Construção da Zona Industrial de Lameiras – 3ª Fase – Conta Final ------------Presente informação técnica nº 32/JF/2007, cuja fotocópia fica apensa à
minuta da acta. Analisada a mesma, foi deliberado por unanimidade, de acordo
com o parecer técnico homologar a conta final da empreitada.----------------------------------Construção da Zona Industrial de Lameiras – 2ª Fase – Conta Final ------------Presente informação técnica nº 30/JF/2007, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta, bem como fotocópia do parecer do Consultor Jurídico, Sr. Dr.
Montalvo. Analisada a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o
parecer técnico homologar a conta final da empreitada. ------------------------------------------ Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fosse introduzido na ordem dos
trabalhos, o seguinte assunto: ------------------------------------------------------------------------“Celestina Marques Duarte, sobre constituição de compropriedade”------------------ Deliberado, por unanimidade, aceitar a referida introdução. -------------------------- Celestina Marques Duarte, de 13/02/07, pede o parecer da Câmara nos
termos no nº 1, do artigo 54º, da Lei nº 91/95, de 2 de Setembro, alterada pela Lei
nº 64/2003, de 23 de Agosto, relativamente à constituição de compropriedade de
um prédio descrito na matriz sob o artigo 147º, Secção Z, da freguesia de Areias;
Presente parecer da DUOMA sobre o assunto, que fica apenso em fotocópia à
minuta da acta. Deferido por unanimidade o parecer favorável. --------------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada
depois de lida e aprovada a minuta da acta, que contém 41 de folhas quando eram
16 horas. -----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
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_________________________________
_________________________________
O Secretário:

_________________________________
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