CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 56/2007

--------Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro 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, Manuel da Silva António. ------------------------------------------------------------Não compareceu à reunião o Vereador Sr. Carlos Alberto Mendes Martins.------------------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.-----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado justificar a falta do vereador Sr. Carlos Martins. ---------------------------Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------Pelo Vereador Sr. Carlos Salgado, foi proposto que seja contactada a Dr.ª
Ana Torrejais para que a Câmara possa publicar o trabalho dela sobre o património
do Concelho de Ferreira do Zêzere. -----------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente foi dado conhecimento que uma estagiária do Curso de
Turismo o tinha contactado no sentido de divulgar o lagostim do rio como um
produto da região, com possibilidade de se fazer um Festival de Lagostim. ------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 246, no valor total de €
720.242,06 (setecentos e vinte mil duzentos e quarenta e dois euros e seis
cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de € 327.099,35 (trezentos e
vinte sete mil noventa e nove euros e trinta e cinco cêntimos), de Operações Não
Orçamentais no valor de € 339.691,71 (trezentos e trinta e nove mil seiscentos e
noventa e um euros e setenta e um cêntimos) e Documentos no montante de €
53.447,93 (cinquenta e três mil quatrocentos e quarenta e sete euros e noventa e três
cêntimos). Tomaram conhecimento. ---------------------------------------------------------1-
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--------Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de € 215.823,50
(duzentos e quinze mil oitocentos e vinte e três euros e cinquenta cêntimos).
Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ Aquisição de Acções ------------------------------------------------------------------------Caixa Geral de Depósitos – Direcção de Suporte Operacional, comunica
que a Tagusgás vai proceder a um aumento de capital, destinadas aos actuais
accionistas, pelo que propõe a sua aquisição. Tomaram conhecimento. ----------------------Municípia, de 10.12.07, solicita o parecer da Câmara sobre se devem
conceder ou recusar a transmissão de acções e ainda do interesse em adquirir as
referidas acções. A Câmara deliberou renunciar ao direito de preferência. -------------------Prédio Rústico --------------------------------------------------------------------------------Agostinho Alcobia, de 17.12.07, comunica que Virgínia da Conceição
Roberto, proprietária da parcela 95/B e parte da parcela 94/B, esta última em
conjunto com Joaquim Roberto Ribeiro, concordam com o preço estipulado, ou
seja € 1,25/m2, para a parte remanescente. Pendente para a próxima reunião. ---------------Presente Alteração Nº 22 ao Orçamento, no valor de € 52.815,00 e
Alteração Nº 20 às Grandes Opções do Plano. Para ratificar. Ratificada com uma
abstenção do Vereador Sr. Carlos Salgado. --------------------------------------------------------Presente Informação do Vereador Dr. Jacinto Lopes, de 19.12.07, envio
de rectificação à Alteração das Tarifas Aplicáveis ao Serviço de Recolha, Depósito
e Tratamento de RSU. Aprovado com uma abstenção do vereador Sr. Carlos
Salgado, anulando assim a deliberação de 15 de Novembro sobre este assunto. A
informação e o quadro anexo ficam apensas em fotocópia à minuta da acta. ----------------Avaliação de Bens Imóveis ----------------------------------------------------------
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--------Presente Informação Técnica da Duoma, nº 197/JF/2007 de 11/12, sobre
avaliação dos seguintes imóveis: Biblioteca Municipal, Pavilhão Gimnodesportivo,
Edifício de Serviços da Câmara Municipal e Piscina Municipal. A informação fica
apensa em fotocópia à minuta. Aprovado por unanimidade e submeter à aprovação
da Assembleia Municipal -----------------------------------------------------------------------------Sistema de Saneamento de Outeiros/Ferreira do Zêzere Povoações de
Igreja Nova e Mourolinho, propõe a homologação do Auto de Recepção
Provisória. Presente Informação Técnica da Duoma Nº 62/MR/2007 de 10/12.
Homologado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------Sistema de Saneamento de Bairrada, Bairradinha e Cardal, propõe a
homologação do Auto de Recepção Provisória. Presente Informação Técnica nº
61/MR/2007 de 10.12.Homologado por unanimidade. ------------------------------------------Digitalização e Georreferenciação dos Bens Imóveis com Protecção
Legal – Protocolo e Colaboração entre o IGESPAR, I.P. e a Câmara
Municipal de Ferreira do Zêzere, sobre celebração de Protocolo. Presente
Informação Técnica da Duoma nº 188/JF/2007 de 03/12. Aprovado por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------Plano Regional de Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do
Tejo. Presente Informação Técnica da Duoma nº 189/JF/2007 de 04/12, que fica
apensa em fotocópia à minuta da acta. Aprovado por unanimidade. ---------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na ordem dos
trabalhos, os seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------------“Presente Informação Técnica da Duoma nº 205/JF/2007 de 26.12, referente
ao requerimento apresentado por José Manuel Mendes da Silva, onde solicita
parecer favorável, nos termos do nº 1, do artigo 54º, da Lei nº 64/2003 de 23 de
Agosto.” ------------------------------------------------------------------------------------------

-3-

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

--------“Artur Capitão Feliz, de 14.12.07, solicita rectificação do aditamento nº 1
ao Alvará de Loteamento nº 1/02 em Casal de Além”. Presente Informação Técnica
da Duoma. -----------------------------------------------------------------------------------------------“Presente Informação do Chefe de Secção, José Simões, nº 15 de 21.12.07,
referente à actualização da Tabela de Taxas, Tarifas e Licenças Municipais.” ---------------“Presente Informação da Contabilidade de 21.12.07, referente à Anulação
de Receita Virtual”. ------------------------------------------------------------------------------------“Presente Alteração nº 23 ao Orçamento, no valor de € 26.485,00 e
Alteração às Grandes Opções do Plano nº 21, para ratificar”------------------------------------“Presente Alteração ao Orçamento nº 24, no montante de € 4.522,00, para
ratificar.”-------------------------------------------------------------------------------------------------Aceites, por unanimidade, as introduções.-------------------------------------------------Presente Informação Técnica da Duoma nº 205/JF/2007 de 26.12,
referente ao requerimento apresentado por José Manuel Mendes da Silva, onde
solicita parecer favorável, nos termos do nº 1, do artigo 54º, da Lei nº 64/2003 de
23 de Agosto, relativamente ao prédio descrito na matriz predial rústica sob o artigo
16 – Secção I, da freguesia de Dornes. Aprovado, por unanimidade. --------------------------Artur Capitão Feliz, de 14.12.07, solicita rectificação do aditamento nº 1
ao Alvará de Loteamento nº 1/02 em Casal de Além. Presente Informação Técnica
da Duoma. Aprovada, por unanimidade, a rectificação solicitada.------------------------------Presente Informação do Chefe de Secção, José Simões, nº 15 de 21.12.07,
referente à actualização da Tabela de Taxas, Tarifas e Licenças Municipais. Aceite,
por unanimidade e aprovada. -------------------------------------------------------------------------Presente Informação da Contabilidade de 21.12.07, referente à Anulação
de Receita Virtual. Deliberado, por unanimidade, anular. --------------------------------
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--------Presente Alteração nº 23 ao Orçamento, no valor de € 26.485,00 e
Alteração às Grandes Opções do Plano nº 21, para ratificar. Aprovada a
ratificação com a abstenção do vereador Sr. Carlos Salgado. -----------------------------------Presente Alteração ao Orçamento nº 24, no montante de € 4.522,00, para
ratificar. Aprovada a ratificação com a abstenção do Vereador Sr. Carlos Salgado. ---------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada,
depois de lida e aprovada a minuta da acta, que contem 39 folhas, quando eram
16h 15m.------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________

-5-

