CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 37 /2007
--------Aos vinte e nove dias do mês de Março 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, Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas
Flores, Carlos Alberto Mendes Martins, Manuel da Silva António -----------------------------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 40m. -----------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------- Não houve assuntos. -------------------------------------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº61, no valor total de
868.459,19 € (oitocentos e sessenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e nove
euros e dezanove cêntimos), Operações Orçamentais no valor de 493.682,27 €
(quatrocentos e noventa e três mil seiscentos e oitenta e dois euros e vinte e sete
cêntimos), Operações Não Orçamentais no valor de 320.846,13 € (trezentos e vinte
mil oitocentos e quarenta e seis euros e treze 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 261.975,43 €
(duzentos e sessenta e um mil novecentos e setenta e cinco euros e quarenta e três
cêntimos). Tomaram conhecimento. ---------------------------------------------------------
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--------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 nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Tomaram conhecimento. -------------------Revisão de Protocolo ------------------------------------------------------------------------Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do
Zêzere, nº112/2007 de 12/03/07, pede a revisão do protocolo celebrado em 24 de
Maio de 2002, designadamente a actualização do subsídio mensal. A Câmara
tomou conhecimento. Entendendo que a situação financeira da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários, está deficitária, deliberou a Câmara, por
unanimidade, atribuir um subsídio de 20.000 € a pagar em 2 tranches para fazer
face às despesas. Deliberou também aumentar o subsídio mensal a partir de Abril,
inclusive, para 5.700 € (cinco mil e setecentos euros). O vereador Sr. Dr. Jacinto
Lopes não participou na deliberação por fazer parte da Direcção. -----------------------------Mundialito 2007 ------------------------------------------------------------------------------União de Futebol Comércio e Indústria de Tomar, de 05/03/07,
apresentam o projecto da actividade “O União de Tomar a Caminho do
Mundialito”, e pedem o apoio da Câmara para poderem representar o desporto da
região. Atendendo que estão envolvidas crianças deste concelho no Torneio, a
Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar, atribuindo um subsídio de mil euros. --------Estágios-----------------------------------------------------------------------------------------Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras, de 14/03/07, informam
que tem em funcionamento desde o ano lectivo 2004/2005 a Licenciatura em
Turismo, Lazer e Património, e solicitam a disponibilidade da câmara para a oferta
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de estágios aos alunos que irão finalizar o curso no próximo ano. A Câmara
deliberou aceitar um estágio curricular. -----------------------------------------------------------Subsidio ----------------------------------------------------------------------------------------Centro Recreativo e Cultural de Carvalhais, de 16/03/07, pede a
colaboração da Câmara através da atribuição de um subsídio no valor de 1.340,00
€, para pagamento do alcatroamento junto à sede da Associação. Pendente para
melhor estudo. -----------------------------------------------------------------------------------------Passeio de Todo o Terreno -----------------------------------------------------------------Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do
Zêzere, de 15/03/07, pedem autorização para a realização de um Passeio Todo o
Terreno, no dia 7 de Abril. Autorizado, por unanimidade, o Passeio Todo o
Terreno, de acordo com o pedido. O Vice – Presidente, Dr. Jacinto Lopes, não
participou na deliberação por ser o Presidente da Associação Humanitário dos
Bombeiros. --------------------------------------------------------------------------------------------Estágios do Curso de Administração Autárquica-------------------------------------Centro de Estudos e Formação Autárquica, nº30 de 15/03/07, pede a
colaboração da Câmara para a realização de estágios nesta Autarquia dos
formandos do 25º curso do CAA. A Câmara está receptiva a aceitar estagiários do
Curso de Administração Autárquica. --------------------------------------------------------------Acampamento Ocasional -------------------------------------------------------------------Agrupamento de Escuteiros 347 – S. Jorge – Coimbra, de 27/02/07,
pede a concessão de licença para a realização de um Acampamento Ocasional, nos
dias 31 de Março, 1, 2 e 3 de Abril, no Lagar de S. Guilherme; Presentes pareceres
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do Delegado de Saúde e do Comandante da GNR sobre o assunto. Autorizado por
unanimidade, de acordo com os pareceres. --------------------------------------------------------Instalação Sanitária para funcionários no estabelecimento de Café e
Mercearia do Sr. Álvaro Antunes Cristas Flores.--------------------------------------Presente informação de 7-3-2007 da DUOMA e respeitante ao pedido de
licenciamento em referência, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta.
Analisada a mesma, a Câmara deliberou, por unanimidade, a dispensa do
cumprimento do ponto 1, do parecer técnico do Centro de Saúde ou seja a
construção de casas de banho para funcionários uma vez que não tem espaço para a
construção das mesmas nem funcionários. Quanto aos restantes requisitos tem o
requerente que dar cumprimento. O vereador Dr. Jacinto Lopes não participou na
deliberação, tendo-se ausentado. --------------------------------------------------------------------Plano de Valorização e Dinamização do Espaço Urbano de Ferreira do
Zêzere – Conta da empreitada ---------------------------------------------------------------------Presente informação técnica nº 04/MR/2007, que fica apensa em fotocópia
à minuta da acta. Aprovada com 2 abstenções dos vereadores Sr. Carlos Martins e
Sr. Carlos Salgado. ------------------------------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fosse introduzido na ordem dos
trabalhos o seguinte assunto: -------------------------------------------------------------------------“Requalificação do Campo Eng. Lopo de Carvalho – Execução do Relvado
Sintético” ------------------------------------------------------------------------------------------------Aceite por unanimidade a referida introdução. ------------------------------------------Requalificação do Campo Eng. Lopo de Carvalho – Execução do
Relvado Sintético” -----------------------------------------------------------------------------
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--------Presente o projecto de requalificação do Campo Eng.º Lopo de Carvalho,
execução de relvado sintético, para o qual já foi feita candidatura para
financiamento. O Projecto foi aprovado, por unanimidade e deliberado abrir
concurso público. A informação técnica nº 53/JF/2007 fica apensa, em fotocópia à
minuta da acta. O prazo de execução da obra será de 60 dias. ----------------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada,
depois de lida e aprovada a minuta da acta, que contem 33 folhas, quando eram
17h e 30m. ---------------------------------------------------------------------------------------O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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