CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE
ZÊZERE

ACTA Nº 45/2007

--------Aos dezanove dias do mês de Julho do ano de dois mil e sete, 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 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. -------------------------------------------------------------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 Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14 h 50m. -----------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de
comparência à reunião do vereador Sr. Manuel da Silva António, que não pode
estar presente por estar a representar a Câmara numa reunião em Lisboa. --------------------Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------Não houve assuntos. --------------------------------------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº 136, no valor total de €
667.744,30 (seiscentos e sessenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro euros e
trinta cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de € 306.286,07
(trezentos e seis mil duzentos e oitenta e sete euros e sete cêntimos), Operações
Não Orçamentais no valor de € 307.527,44 (trezentos e sete mil quinhentos e vinte
sete euros e quarenta e quatro 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 -------------------------------------------------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE
ZÊZERE

--------Presente relação dos pagamentos efectuados no valor de € 351.171,21
(trezentos e cinquenta e um mil cento e setenta e um euros e vinte e um cêntimos).
Tomaram conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------Agradecimento ------------------------------------------------------------------------------- Guarda Nacional Republicana, nº 1557 de 25.06.07, agradece os vários
convites que lhe têm sido dirigidos, bem como toda a disponibilidade demonstrada
pelos Serviços da Câmara. Tomaram conhecimento. ---------------------------------------------Afixação de Cartazes ------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Oleiros, nº2868 de 05/07/07, pedido de autorização
para colocação e distribuição de publicidade alusiva à VII Feira do Pinhal, a partir
do dia 17 bem como isenção das respectivas taxas. Autorizado desde que os
cartazes sejam retirados no prazo de 5 dias depois do evento de acordo com o
regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------------Pedido de Apoio ------------------------------------------------------------------------------Núcleo de Física do Instituto Superior Técnico, de 21.06.07, propõe à
Câmara a actividade Astronomia no Verão, dia 2 de Agosto. Autorizado, bem
como o apoio logístico.--------------------------------------------------------------------------------Rancho Folclórico de Bêco de Santo Aleixo, de 27.06.07, pedido de apoio
para compra de fatos para os dançarinos. Deliberado atribuir um subsídio de mil e
quinhentos euros. ---------------------------------------------------------------------------------------Cedência de Instalações --------------------------------------------------------------------Clube de Caçadores da Freguesia de Chãos, fax de 06.07.07, pedido de
cedência das instalações da Escola Primária de Jamprestes. Concedido, mediante a
assinatura de um Protocolo.--------------------------------------------------------------------
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--------Restaurante Casa dos Leitões, Lda, de 11.07.07, solicita a cedência das
instalações do lagar de S. Guilherme para realizar um Banquete de Casamento, dia
4 de Agosto, em virtude de já terem ultrapassado as suas capacidades. Concedido,
a título excepcional, com a condição de o espaço interior e exterior ficar limpo. ------------Presente Informação referente à Aquisição de uma Viatura através da
Direcção Geral do Património, presente informação do adjunto do Sr. Presidente
e que fica apensa em fotocópia à minuta da acta, onde consta um Despacho do Sr.
Presidente para aquisição do veículo Iveco, Mod. 50C 15, de 19 lugares, com ar
condicionado. O mesmo Despacho propõe que o veículo seja adquirido por
Leasing. A Câmara analisou o assunto e deliberou por unanimidade abrir um
Concurso de Leasing para o efeito: - Valor – € 45.925,00 + IVA; - Prazo – 48 e 60
meses; - Periodicidade – Trimestral; - Taxa indexante à Euribor – 3 ou 6 meses.
Deliberou também convidar as seguintes Instituições de Crédito a apresentarem
propostas: - Centro Totta, SA; - Besleasing, SA; - BPI Leasing, SA e Locapor, SA. -------- Aquisição de Prédio Rústico sito na freguesia de Paio Mendes, a
Câmara deliberou, por unanimidade propor o valor de € 15.000,00. --------------------------- Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos
trabalhos, os seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------“Resitejo, fax nº 129 de 17.07.07, envio de quadro com a indicação dos
quantitativos de RSU depositados durante o 2º trimestre de 2007”. ----------------------------“Aquisição de imóvel na Rua de S. Miguel”. ---------------------------------------------“Instituto Português da Juventude, de 18.07.07, sobre licenciamento do
projecto de actividades promovidas pela Autarquia junto dos jovens da Câmara”. ----------“Presente Alteração ao Orçamento nº 8, no valor de € 31.600,00”.-------------
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--------“Presente Alteração às Grandes Opções do Plano nº 7 no montante de €
60.000,00”. ----------------------------------------------------------------------------------------------“Construção do Centro Escolar de Areias”. -----------------------------------------------“ Alteração da data da reunião de Câmara”.----------------------------------------------- Aceites, por unanimidade, as referidas introduções.-------------------------------------Resitejo, fax de 17.07.07, envio de quadro com a indicação dos
quantitativos de RSU depositados no aterro sanitário durante o 2º trimestre de
2007, que irão servir de base à facturação relativa ao acerto do trimestre. Aprovado
por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- Aquisição de Imóvel na Rua de S. Miguel, presente carta apresentada
pelo Sr. César Pires Vaz e Maria Amélia Nunes Pires, em como continuam
interessados na venda do prédio, pela importância de € 30.000,000. Presente
também declaração da inquilina em como não está interessada em comprar.
Deliberado, por unanimidade, adquirir o imóvel pelo preço proposto e negociar
com a inquilina uma casa no Bairro Social. ------------------------------------------------------- Instituto Português da Juventude, de 18.07.07, sobre licenciamento do
projecto de actividades promovidas pela Autarquia junto dos jovens. Pendente.------------- Alteração da data da reunião de Câmara do dia 2 Agosto, deliberado
que a próxima reunião de Câmara que se devia realizar no dia 2 de Agosto, se
realizará no dia 9 à mesma hora ou seja 14h 30m. ------------------------------------------------Presente Alteração ao Orçamento nº 8, no montante de € 31.600,00
(trinta e um mil e seiscentos euros). Aprovada, com 2 abstenções dos vereadores,
Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins.-----------------------------------------------------
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--------Presente Alteração às Grandes Opções do Plano nº 7, no montante de €
60.000,00 (sessenta mil euros). Aprovada, com 2 abstenções dos vereadores Sr.
Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. ----------------------------------------------------------------Construção do Centro Escolar de Areias, presente Informação técnica nº
117/JF/2007, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Analisada a mesma a
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a informação e fixar as multas no
valor indicado na mesma. ---------------------------------------------------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 22 folhas, quando eram 17h 20m. -----

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:
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O Secretário:
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