CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA N.º 47/2007
--------Aos vinte e três dias do mês de Agosto 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 45 m. ------------------------------------------------------------------------------------------- Período Antes da Ordem do Dia --------------------------------------------------------- Pelo vereador Sr. Carlos Salgado foi solicitada informação ao Sr.
Presidente sobre a quem se deviam dirigir os empresários interessados em investir
neste concelho. O Sr. Presidente esclareceu que se devem dirigir à Câmara e
informou também que o Protocolo que a Autarquia assinou com o Gabinete de
Consultores Augusto Mateus & Associados contempla o apoio aos investidores.
Pelo Sr. Presidente foi dado conhecimento que o Centro Escolar de Areias irá ser
inaugurado no próximo dia 15 de Setembro.-------------------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 160, no valor de € 690.540,20
(seiscentos e noventa mil quinhentos e quarenta euros e vinte cêntimos), sendo de
Operações Orçamentais no valor de € 331.328,52 (trezentos e trinta e um mil
trezentos e vinte e oito euros e cinquenta e dois cêntimos), Operações Não
Orçamentais no valor de € 305.280,89 (trezentos e cinco mil duzentos e oitenta
euros e oitenta e nove cêntimos) e Documentos no valor de € 53.927,72 (cinquenta
e três mil novecentos e vinte sete euros e setenta e dois cêntimos). Tomaram
conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------1-

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

--------Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no valor de € 169.561,18
(cento e sessenta e nove mil quinhentos e sessenta e um euros e dezoito cêntimos).
Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------Transportes Escolares 2007/2008---------------------------------------------------------- Presentes Mapa dos Circuitos para Transportes Escolares 2007/2008 e que

ficam apensos à minuta. Aprovados, por unanimidade, os circuitos. --------------------------Transportes Escolares para o ano lectivo 2007/2008 – Cartões e
Vinhetas-------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado, por unanimidade o pagamento dos Cartões e Vinhetas para o
ano lectivo 2007/2008. --------------------------------------------------------------------------------Comissão Municipal de Ferreira do Zêzere de Protecção do Idoso --------------- Presente informação, da Técnica Superior da Rede Social, sobre a criação
de uma Comissão Municipal de Ferreira do Zêzere de Protecção do Idoso e que fica
apensa em fotocópia à minuta da acta. Aprovada por unanimidade. ---------------------------Plantas Toponímicas da freguesia de Areias. Presente Informação do
Vereador Sr. Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores, datada de 19 de Julho de
2007. A Câmara não aprovou porque as placas de toponímica não cumprem o
Regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------------Licença de Ruído-----------------------------------------------------------------------------Comissão de Festas de Águas Belas, de 10.08.07, pede Licença Especial
de Ruído para realização da Festa Religiosa, de 07.09.07 a 10.09.07, das 22h às 6h.
Presente Informação da DUOMA sobre o assunto. Deferido, por unanimidade, de
acordo com a informação técnica, cuja fotocópia fica apensa à minuta. ----------------------Construção do Centro Escolar de Areias ----------------------------------------
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-------- Presente Informação Técnica da DUOMA nº 30/MR/2007, de 10.08.07,
para homologação do Auto de Recepção Provisória Parcial e que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta. Aprovada, com a abstenção do Vereador Sr. Carlos
Salgado.--------------------------------------------------------------------------------------------------Carta Educativa------------------------------------------------------------------------------ Pendente para a próxima reunião para integrar algumas sugestões
apresentadas. -------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos na Ordem de
Trabalhos, os seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------------“Presente Informação do Vereador Dr. Jacinto Lopes, sobre a Praça de
Táxis”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------“ Hirondino Lopes Henriques, solicita uma habitação no Bairro Social”. ------------“Presente Informação da Técnica Superior de Serviço Social, sobre apoio à
instituição “Abraço”. ----------------------------------------------------------------------------------“Presente Alteração nº 11 ao Orçamento, no valor de € 10.000,00 e
Alteração nº 10 às Grandes Opções do Plano, para ratificar”. -----------------------------------“Cine – Teatro Ivone Silva, exibição de filmes”. -----------------------------------------“Arrendamento de casa no Bairro Social” -------------------------------------------------“Escola E.B. 2,3/S Pedro Ferreiro, pedido de parecer.” ---------------------------------Aceites, por unanimidade, as referidas introduções. -------------------------------------Praça de Táxis na Praça Professor Egaz Moniz, presente informação do
Vereador Sr. Dr. Jacinto Lopes de 22.08.2007, sobre uma pretensão dos Taxistas da
Vila, relativamente à circulação dos Táxis em sentido proibido ao trânsito.
Analisado o assunto a Câmara deliberou manter a situação, uma vez que a zona vai
entrar em obras.----------------------------------------------------------------------------------3-
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--------Hirondino Lopes Henriques, de 20.08.07, como contratado desta
Autarquia, solicita o arrendamento de uma habitação do Bairro Social. Deferido o
pedido. --------------------------------------------------------------------------------------------------Apoio a Crianças com HIV no Porto, presente Informação da Técnica
Superior de Serviço Social desta Autarquia, relativamente ao pedido roupa. A
Câmara tomou conhecimento, de que depois de contactada a Instituição “Abraço” a
mesma informou não ter feito qualquer pedido de ajuda, até porque só têm 30
crianças.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presente Alteração Nº 11 ao Orçamento, no valor de € 10.000,00 (dez mil
euros) e Alteração Nº 10 às Grandes Opções do Plano. Para ratificar. Ratificada
por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------Cine – Teatro Ivone Silva, celebração de Contrato de Prestação de
Serviços para exibição de Filmes. A Câmara deliberou, por unanimidade, que
fossem feitos os Contratos de Prestação de Serviços necessários, para dar
cumprimento ao deliberado em reunião de 24 de Maio de 2007. -------------------------------Arrendamento de Casa no Bairro Social, pelo Sr. Presidente foi dado
conhecimento que de acordo com a deliberação da Câmara, de 19 de Julho, a
inquilina do imóvel adquirido, na Rua de S. Miguel, a Sr.ª D. Aurora Courinho,
declarou que prescindia de qualquer indemnização para sair da casa e que pretendia
o arrendamento de uma casa no Bairro Social, propondo-se a pagar uma renda
mensal de € 67,50 (sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos). Aceite por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------E.B. 2,3/S Pedro Ferreiro de Ferreira do Zêzere, presente fax, datado de
21 de Agosto de 2007, a solicitar que a Câmara dê parecer sobre o Curso de
Educação e Formação de Jardinagem e Espaços Verdes. Analisado o assunto a
Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável em como o Curso de
Educação e Formação de Jardineiro, nível 2, na Escola E.B. 2,3/S Pedro Ferreiro,
com início no ano lectivo 2007/2008 é de interesse no contexto sócio – económico
do concelho e relevante para as actividades a desenvolver por esta Autarquia.--------4-
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Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 49 folhas, quando eram 17 horas.------

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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