CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 6/2008

--------Aos dezoito dias do mês de Março 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. 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 45m.-----------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------Não houve assuntos. --------------------------------------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 25, no valor total de €
625.872,70 (seiscentos e vinte cinco mil oitocentos e setenta e dois euros e setenta
cêntimos), de Operações Orçamentais no valor de € 321.252,18 (trezentos e vinte e
um mil duzentos e cinquenta e dois euros e dezoito cêntimos) e de Operações Não
Orçamentais no valor de € 304.617,18 (trezentos e quatro mil seiscentos e
dezassete euros e dezoito cêntimos). Tomaram conhecimento. ---------------------------------Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 261.508,34
(duzentos e sessenta e um mil quinhentos e oito euros e trinta e quatro cêntimos).
Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------Estágios ---------------------------------------------------------------------------------1-
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--------Escola Superior de Gestão de Tomar, nº 13 de 28.02.08, agradece a
resposta favorável aos pedidos de estágios curriculares dos alunos: Adriana
Patrícia Júlio da Cruz e Pedro Emanuel Mota Santos, informa ainda que a
orientação dos estágios, por parte da Escola, será o Sr. Dr. Luís Boavida, que
deverão ter a duração máxima de 3 meses. Tomaram conhecimento. --------------------------Escola Superior de Gestão de Tomar, nº 13 de 05.03.08, solicita a
possibilidade da aluna Isabel Maria da Silva, poder realizar um projecto de
investigação, como finalista da licenciatura em Administração Pública. Autorizado
o pedido. -------------------------------------------------------------------------------------------------Escola Tecnológica e Profissional de Sicó, nº 1474 de 05.03.08, solicitam
estágio para um dos formandos do Curso de Desenho Assistido por
Computador/Construção Civil de Nível II (ciclo de formação 2006/2008). Juntam
Protocolo de Estágio e Perfil de Saída do Curso em análise. Deferido o pedido.-------------Projecto Valtejo ------------------------------------------------------------------------------Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém, nº 463 de
03.03.08, na sequência da participação da Câmara Municipal na 1ª Edição do
projecto e de modo a ser dada continuidade ao trabalho já iniciado, disponibilizam
técnicos dos Cursos de Gestão de Produtos Turísticos e Gestão de Destinos
Turísticos. Deferido, a Câmara está interessada em dar continuidade ao projecto.-----------Convocatória----------------------------------------------------------------------------------Municípia – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, SA,
convoca para a Assembleia – Geral Ordinária, que terá lugar na sede social, no dia
28 de Março de 2008, pelas 11 horas. Tomaram conhecimento. --------------------------------Agradecimento -------------------------------------------------------------------------------Associações do Rancho Folclórico da Alegria de Alqueidão de Stº
Amaro, de 06.03.08, todos os elementos do Rancho agradecem o subsídio de €
800, atribuído pela Câmara. Tomaram conhecimento. ------------------------------------
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--------Aumento de Compropriedade-------------------------------------------------------------Serafim Antunes Sebastião e Maria Odete Ribeiro Correia Sebastião,
de 10.03.08, solicitam o parecer da Câmara nos termos do artigo 54º, nº 1, da Lei
nº 64/2003, de 23 de Agosto, relativamente ao prédio descrito na matriz predial
rústica sob o artigo 290º – Secção D, da freguesia de Igreja Nova. Presente
Informação da Duoma. Dar parecer favorável, de acordo com a informação.-----------------José Manuel Gaspar Zeferino, de 26.02.08, solicita o parecer da Câmara
nos termos do artigo 54º, nº 1, da Lei nº 64/2003, de 23 de Agosto, relativamente
ao prédio descrito na matriz predial rústica sob o artigo 59º – Secção G, da
freguesia de Bêco. Presente Informação da Duoma. Dar parecer favorável, de
acordo com a informação.-----------------------------------------------------------------------------Isilda Jesus Nunes Mendes, de 28.02.08, solicita o parecer da Câmara nos
termos do artigo 54º, nº 1, da Lei nº 64/2003, de 23 de Agosto, relativamente ao
prédio descrito na matriz predial rústica sob o artigo 198º – Secção AA, da
freguesia de Areias. Presente Informação da Duoma. Dar parecer favorável, de
acordo com a informação.-----------------------------------------------------------------------------Acampamento Ocasional -------------------------------------------------------------------Agrupamentos de Escuteiros 1165 – Brandoa, de 09.01.08, solicitam a
concessão de Licença para a realização de um Acampamento Ocasional, de 26 de
Julho a 3 de Agosto, no Lagar de S. Guilherme. Presentes pareceres da Autoridade
de Saúde e da Guarda Nacional Republicana. Concedido de acordo com o parecer. --------Presentes Relatórios do Médico Veterinário Municipal, respeitantes aos
meses de Janeiro e Fevereiro de 2008. Tomaram conhecimento.-----------------------------Pelo Sr. Presidente foi solicitado que fossem introduzidos os seguintes
assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------“Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere,
solicita autorização para Passeio Todo o Terreno;” ----------------------------------------
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--------“Presente Alteração nº 2 ao Orçamento, no valor de € 63.250,00 e Alteração
nº 2 às Grandes Opções do Plano;” ------------------------------------------------------------------“Presente Informação Técnica nº 036/JF/2008 de 14.03, sobre a Lei nº
60/2007 de 4 de Setembro.” --------------------------------------------------------------------------Aceite por unanimidade as referidas introduções. O Sr. Presidente deu
conhecimento que está a ser preparada a candidatura para o relvado sintético do
campo de futebol. --------------------------------------------------------------------------------------Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do
Zêzere, de 18.03.08, requer que lhe seja concedida autorização, para a realização
de um Passeio de Todo o Terreno, dia 22 de Março. Deliberado por unanimidade
autorizar. Os vereadores Sr. Carlos Martins a Dr. Jacinto não participaram na
votação. --------------------------------------------------------------------------------------------------Presente Alteração nº 2 ao Orçamento, no montante de € 63.250,00 e
Alteração nº 2 às Grandes Opções do Plano. Aprovado, com 2 abstenções dos
vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. ----------------------------------------------Presente Informação Técnica nº 036/JF/2008 de 14.03, sobre a entrada
em vigor da Lei nº 60/2007 de 4 de Setembro. Foi entregue fotocópia do projecto
regulamento para estudo para a próxima reunião. -----------------------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 15 folhas, quando eram 18h15 horas. -

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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