CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 26/2008

--------Aos trinta dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e oito, 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. Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores, Carlos Alberto Mendes
Martins, Manuel da Silva António-----------------------------------------------------------Não compareceu à reunião o vereador Sr. Carlos Salgado. --------------------------------------A reunião foi secretariada por: Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos. -----------------------E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
10 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de
comparência à reunião do vereador Sr. Carlos Salgado, que por motivos de deveres
profissionais não pode comparecer. -----------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------Não houve assuntos no período antes da ordem do dia. ---------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria, n.º 247, no valor total de €
511.631,18 (quinhentos e onze mil seiscentos e trinta e um euros e dezoito
cêntimos), de Operações Orçamentais no valor de € 262.540,51 (duzentos e
sessenta e dois mil quinhentos e quarenta euros e cinquenta e um cêntimos) e de
Operações Não Orçamentais no valor de € 249.087,60 (duzentos e quarenta e nove
mil oitenta e sete euros e sessenta cêntimos). Tomaram conhecimento. -----------------------Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 677.478,69
(seiscentos e setenta e sete mil quatrocentos e setenta e oito euros e sessenta e nove
cêntimos). Tomaram conhecimento. ---------------------------------------------------------1-
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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 nº 5, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Tomaram conhecimento.--------------------Pedido de Apoio ------------------------------------------------------------------------------Sociedade Filarmónica Ferreirense, de 09/12/08, pede subsídio para fazer
face às despesas efectuadas aquando da Feira dos Petiscos. Deliberado conceder
um subsídio de € 700 (setecentos euros). O Sr. Presidente não participou na
deliberação por ser Presidente da Assembleia daquela Associação, tendo-se
ausentado. -----------------------------------------------------------------------------------------------Associação de Melhoramentos e Bem-estar Social de Pias, de
16/12/2008, solicita apoio financeiro para a Universidade da Terceira Idade e
apresenta proposta de Protocolo. Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta
do protocolo. A Associação deverá fornecer, nos termos da alínea b), do artigo 4º
do protocolo, a listagem dos alunos. O vereador Dr. Jacinto Lopes, ausentou-se e
não participou na deliberação por pertencer aos Órgãos Sociais daquela
Associação.----------------------------------------------------------------------------------------------Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere, n.º 006-08/09 de 2008-12-02,
solicita apoio para organização de Prova de Corta-Mato em Ferreira do Zêzere, a
realizar no próximo dia 18 de Janeiro de 2009. Deliberado, por unanimidade,
atribuir um subsídio de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros). -------------------------------Protocolo ---------------------------------------------------------------------------------------FEDERCAÇA – Federação de Caçadores do Centro, nº 2008/069 de
10/11/2008, solicita reunião com o objectivo de celebrar um Protocolo de
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Colaboração. A Câmara tomou conhecimento, mas não está interessada na
celebração do protocolo. ------------------------------------------------------------------------------Compropriedade -----------------------------------------------------------------------------Maria Filomena Mendes Graça Sol Pedro, solicita parecer nos termos do
artigo 54º, n.º 1 da Lei n.º 64/2003 de 23 de Agosto para efeitos de constituição de
compropriedade.

Presente

Informação

Técnica

da

DUOMA

n.º

100/AC/08.Deliberado, por unanimidade, dar parecer favorável.-------------------------------Vistoria -----------------------------------------------------------------------------------------António Teixeira Figueiredo, solicita vistoria para efeitos de condições de
salubridade de um edifício na Praça Dias Ferreira. Presente Informação Técnica da
Duoma. Aceite a informação e deliberado que a vistoria seja feita pelos técnicos da
Comissão de vistorias. ---------------------------------------------------------------------------------Isenção de Taxas -----------------------------------------------------------------------------Diana Sofia Bastos Malheiro, de 15/12/2008, solicita isenção de taxa para
licença de construção de uma moradia (Processo n.º 82/2008). Presente Informação
da DUOMA. Deferido, por unanimidade. ----------------------------------------------------------Alienação de Lotes na Zona Industrial de Lameiras ---------------------------------ZWM – Metais não Ferrosos, Lda, solicita que lhe seja comunicado o
valor a liquidar pela alienação dos lotes n.º 29, 30 e 31 e que seja marcada a
outorga da escritura até 15/01/2009. Deliberado, por unanimidade, de acordo com
os cálculos feitos em 30.12.2008 e que ficam apensos à minuta, que cada lote tem
o valor total de € 1.479,00 (mil quatrocentos e setenta e nove euros. --------------------------Ampliação e Alteração do Mercado Municipal – Erros e Omissões e
Alterações ao Projecto. Presente informação Técnica n.º 178/JF/2008 da Duoma,
que fica apensa à minuta. Deliberado, por unanimidade, aprovar os preços unitários
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dos trabalhos de espécie diversa da do contrato, constantes na lista de omissões do
projecto. Aprovada a realização dos trabalhos constantes nas listas de erros e
medições do projecto e de Omissões do Projecto, considerando a compensação dos
trabalhos a mais com os trabalhos a menos, que, em conjunto com trabalhos de
erros e omissões detectados durante a obra e de alterações ao projecto aprovados
pela deliberação de 02.10.2008, perfaz o valor de € 93.207,82 (noventa e três mil
duzentos e sete euros e oitenta e dois cêntimos) e que o prazo para a realização dos
trabalhos, constantes nas listas de erros e omissões e de alteração ao projecto é de
30 dias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presente Alteração n.º 28 de Modificação ao Orçamento, no montante
de € 41.845,00 e Alteração nº 20 às Grandes Opções do Plano. Para ratificar.
Ratificada, com uma abstenção do vereador Sr. Carlos Martins. -------------------------------Presente Alteração nº 29 de Modificação ao Orçamento, no montante
de € 8.500,00. Para ratificar. Ratificada, com uma abstenção do vereador Sr. Carlos
Martins. --------------------------------------------------------------------------------------------------Alteração do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo --------------------O assunto ficou para uma próxima reunião. -----------------------------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na Ordem dos
Trabalhos, os seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------------“Associação Igrejanovense de Melhoramentos, solicita isenção de taxas nas
obras do Lar da 3ª Idade. Presente Informação do Chefe da Secção respectiva.”-------------“Plano de Controlo Operacional do Sistema de Abastecimento de Água do
Concelho de Ferreira do Zêzere – Ano 2009. Presente Informação Técnica nº
183/JF/2008 de 26/12 da Duoma.” ------------------------------------------------------------------“ Américo Godinho Cotrim Paciência, solicita o destaque de uma parcela de
terreno, no lugar e freguesia de Águas Belas. Presente Informação da Duoma –
Sector de Gestão Urbanística.” -----------------------------------------------------------------------“Presente Alteração nº 30 de Modificação ao Orçamento” ----------------------4-

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

--------“Encontro de Cantares dos Reis”.-----------------------------------------------------------Aceites, por unanimidade, as referidas introduções. -------------------------------------Associação Igrejanovense de Melhoramentos, de 28.11.08, solicita
isenção de taxas nas obras de alteração de um edifício destinado a Lar da 3ª Idade.
Presente Informação do Chefe da Secção respectiva. Deferido, por unanimidade, de
acordo com a informação.-----------------------------------------------------------------------------Plano de Controlo Operacional do Sistema de Abastecimento de Água
do Concelho de Ferreira do Zêzere – Ano 2009. Presente Informação Técnica nº
183/JF/2008 de 26/12 da Duoma, que fica apensa, em fotocópia à minuta da acta.
Analisada a mesma foi deliberado, por unanimidde, aprovar o Plano de Controlo
Operacional do Sistema de Abastecimento de Água ao Concelho para o ano 2009 e
que o Chefe da Duoma informe o encarregado responsável pelo sector de águas,
para o cumprimento das normas agora aprovadas, para o controlo operacional das
situações. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Américo Godinho Cotrim Paciência, solicita o destaque de uma parcela
de terreno, no lugar e freguesia de Águas Belas. Presente Informação nº
2008/EC/196 de 23/12 da Duoma – Sector de Gestão Urbanística. Aprovado, por
unanimidade, de acordo com a informação técnica.-----------------------------------------------Presente Alteração nº 30 de Modificação ao Orçamento no montante de
€ 1.135,00 (mil cento e trinta e cinco euros). Aprovada, com uma abstenção do
vereador Sr. Carlos Martins. --------------------------------------------------------------------------Encontro de Cantares dos Reis ----------------------------------------------------------- Deliberado realizar, no dia 6 de Janeiro, às 21h, no Centro Cultural um
Encontro de Cantares do Reis, como vem sendo habitual. -------------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 79 folhas, quando eram 12 horas.------

O Presidente:

_________________________________
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Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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