CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 49/2007

--------Aos vinte dias do mês de Setembro 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, Manuel da Silva António. -------------------------------------A reunião foi secretariada por: Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo.--------E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
15 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------- Presente o Sr. Amadeu Aderneira e a filha, expondo mais uma vez a
situação da antiga estrada do Cardal. Na sequência e de acordo com o parecer
jurídico do Dr. Montalvo de 15 de Novembro de 2006, a Câmara deliberou, por
unanimidade, notificar os confinantes com a antiga estrada, que irá mandar limpar
aquele espaço, uma vez que é público. --------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente foi dado conhecimento que de conformidade com a
Informação do Serviço, o número de utentes que acederam ao Posto de Turismo
aos sábados, foram nos meses de Julho e Agosto, 3 utentes em cada mês. --------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 180, no valor total de €
416.066,08 (quatrocentos e dezasseis mil sessenta e seis euros e oito cêntimos),
sendo de Operações Orçamentais € 51.275,99 (cinquenta e um mil duzentos e
setenta e cinco euros e noventa e nove cêntimos), Operações Não Orçamentais no
valor de € 310.859,30 (trezentos e dez mil oitocentos e cinquenta e nove euros e
trinta 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 total de € 641.567,42
(seiscentos e quarenta e um mil quinhentos e sessenta e sete euros e quarenta e dois
cêntimos). Tomaram conhecimento. ----------------------------------------------------------------Pedido de Apoio ------------------------------------------------------------------------------ Paróquia de Ferreira do Zêzere, de 31.08.07, pedido de apoio logístico
para às Festas de S. Miguel. Deferidos os pedidos efectuados. ---------------------------------Centro Social Paroquial de Chãos, de 07.09.07, envio de orçamento para
pintura da Sede. Deliberado atribuir um subsídio de cinco mil euros para as
pinturas. Presente cabimento da Contabilidade na rubrica 080802 – Outras e
Orgânica 02 – Câmara Municipal e Serviços Municipais. ---------------------------------------Transportes Escolares ----------------------------------------------------------------------Carlos Manuel Martins Alves, de 03.09.07, como Encarregado de
Educação da aluna Ana Rita Terceiro Alves, solicita apoio no Passe Escolar para o
ano lectivo 2007/2008. Indeferido, uma vez que a aluna frequenta a escolaridade
obrigatória, que existe na Escola EB 2,3/S Pedro Ferreiro, nesta Vila, motivo pelo
qual a Câmara não comparticipa os Passes para outros concelhos. -----------------------------Paulina Dias Antunes Ribeiro, de 03.09.07, como Encarregada de
Educação da aluna Daniela Ribeiro Saavedra, solicita apoio no Passe Escolar para o
ano lectivo 2007/2008. Indeferido, uma vez que a aluna frequenta a escolaridade
obrigatória que existe na Escola EB 2,3/S Pedro Ferreiro, nesta Vila, motivo pelo
que a Câmara não comparticipa os Passes para frequência noutros concelhos-------- .
--------Fernando da Silva Saavedra, de 03.09.07, como Encarregado de
Educação do aluno Daniel Carvalho Saavedra, solicita apoio no Passe Escolar para
o ano lectivo 2007/2008. Indeferido, uma vez que a aluna frequenta a escolaridade
obrigatória, que existe na Escola EB 2,3/S Pedro Ferreiro, nesta Vila, pelo que a
Câmara não comparticipa os Passes para fora do deste concelho. ------------------------------Centro Escolar de Areias------------------------------------------------------------2-
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Presente Informação Técnica nº 42/MR/2007 de 3 de Setembro, onde propõe a
homologação dos Autos de Recepção Provisória Parcial da obra. Deliberado, por
unanimidade, aprovar a homologação dos Autos de Recepção Provisória Parcial,
que ficam apensos em fotocópias à minuta da acta.-----------------------------------------------Nomes de Novas Ruas---------------------------------------------------------------Presente informação do Sector de Gestão Urbanística, de 10.09.2007, sobre
atribuição de nomes de ruas. A Câmara deliberou, por unanimidade e sob proposta
do vereador Sr. Carlos Martins, atribuir à Rua que liga a Rua de Stº António com a
Rua do Campo de Futebol o nome de Rua Dr. Manuel Duarte Chita; - À
Travessa que liga com a Rua de Stº António, a nascente, o nome de Travessa da
Serração; - À Rua que parte da Rua da Fonte da Prata, para norte, até à Rua
Brigadeiro Lino Valente, o nome de Rua Engº José da Silva André. ------------------------ Presente Revisão da Sinalização---------------------------------------------------------Pendente para a próxima reunião. ---------------------------------------------------------- Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fosse introduzido na ordem dos
trabalhos, o seguinte assunto: ------------------------------------------------------------------------“Hélia Maria Picanço Morais, pedido de isenção de taxas em licenciamento
de construção de uma habitação”. -------------------------------------------------------------------Aceite, por unanimidade, a introdução solicitada. ---------------------------------------Hélia Maria Picanço Morais, de 17.09.07, requer isenção de taxas em
licenciamento de construção de uma habitação, no lugar de Casal Zote, da freguesia
de Bêco. Presente Informação Técnica. Deliberado, por unanimidade e de acordo
com a informação técnica, deferir o pedido. -----------------------------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 18 folhas, quando eram 17horas. ------

O Presidente:

_________________________________
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Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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