CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 16/2008

--------Aos vinte e um dias do mês de Agosto do ano de dois mil e oito, 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. Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores, Carlos Alberto Mendes
Martins, Manuel da Silva António. ---------------------------------------------------------Não compareceu à reunião o vereador Sr. Carlos Ferreira 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
14h e 50m. ----------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de
comparência à reunião do vereador Sr. Carlos Ferreira Salgado. -------------------------------Período Antes da Ordem do Dia---------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento que foi aprovado o projecto de actividades
de enriquecimento curricular para o ano lectivo 2008/2009. ------------------------------------Tomaram conhecimento que foi homologada a Carta Educativa do concelho
de Ferreira do Zêzere.----------------------------------------------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 158, no valor de € 658.417,39
(seiscentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e dezassete euros e trinta e nove
cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de € 373.024,63 (trezentos e
setenta e três mil vinte e quatro euros e sessenta e três cêntimos) e de Operações
Não Orçamentais no valor de € 285.389,69 (duzentos e oitenta e cinco mil
trezentos e oitenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos). Tomaram
conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------1-
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--------Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 25.324,87
(vinte cinco mil trezentos e vinte e quatro euros e oitenta e sete cêntimos).
Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------Agradecimento -------------------------------------------------------------------------------Padre Filipe José Miranda Diniz, envio de agradecimento pela cedência
de transporte para o Acampamento de Jovens de Ferreira do Zêzere. Tomaram
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Pedido de Apoio ------------------------------------------------------------------------------Desportivo Igrejanovense, pedido de patrocínio para realização do 4º
Troféu do Nabão 2008, que terá lugar dia 12 de Outubro, na freguesia de Igreja
Nova do Sobral. Deliberado atribuir um subsídio de quinhentos euros. Presente
cabimentação da Contabilidade na Classificação Orgânica – 02 – Classificação
Económica 04070103 – Associações Desportivas, Recreativas e Culturais. ------------------IMI – Taxas para 2009----------------------------------------------------------------------Presente Informação do Vereador Sr. Dr. Jacinto Lopes, de 12.08.08,
sobre taxas a aplicar no ano 2009 e que fica apensa em fotocópia à minuta da acta.
Discutido o assunto foi deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia
Municipal, para nos termos da alínea f), do nº 2, do artigo 53º, da Lei nº 169/99 de
18/09, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11/01, fixar as Taxas para o ano 2009 em:
a) - Prédios rústicos 0,8%; b) - Prédios urbanos 0,7%; e c) – Prédios urbanos
avaliados nos termos do CIMI 0,2%. ----------------------------------------------------------------Presente Alteração nº 10 às PPI e nº 12 ao Orçamento, no montante de
€ 60.000,00, para ratificar. Ratificada, com uma abstenção do vereador Sr. Carlos
Martins. -------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Presente Relatório Final referente Avaliação Fitossanitária do Coberto
Arbóreo do Jardim da Quinta do Adro, em Ferreira do Zêzere, analisado o
assunto foi deliberado, por unanimidade, aceitar o estudo e mandar proceder de
acordo com o parecer constante do mesmo. Deliberou também aceitar a despesa
resultante do mesmo estudo.--------------------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na ordem dos
trabalhos, os seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------------“Ana Maria Firmino Duarte Oliveira, solicita apoio no pagamento do Passe
Escolar do seu filho. Presente Informação da Técnica Superior de Serviço Social.”---------“Presente Autorização Prévia, do Serviço Municipal de Protecção Civil,
para Lançamento de Fogo de Artifício, na Festa de Águas Belas.” -----------------------------“Presente Alteração nº 11 ao PPI e Alteração nº 13 ao Orçamento, no
montante de € 198.000,00”.---------------------------------------------------------------------------“Presente Informação nº 73/AC/2008 de 29.07.08, sobre pedido de
compropriedade de Luís Fernando Godinho Saraiva”. -------------------------------------------“Divisão de Prédio Comum”.----------------------------------------------------------------“Presente Informação nº 72/AC/2008 de 20.07.08, sobre pedido de
compropriedade de Adelino de Freitas.”------------------------------------------------------------“Presente Informação do Serviço Municipal de Protecção Civil sobre
Prestação de Serviço de Emergência Médica e Transporte de Emergência”.------------------“Associação Igrejanovense de Melhoramentos”. -----------------------------------------“Transportes Escolares para o ano lectivo 2008/2009.” ---------------------------------Aceites, por unanimidade, as referidas introduções. -------------------------------------Ana Maria Firmino Duarte Oliveira, solicita apoio no pagamento do
Passe Escolar do seu filho Nelson David Duarte Oliveira. Presente Informação da
Técnica Superior de Serviço Social. Analisado o assunto foi deliberado, por
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unanimidade, face à Informação da Técnica Superior do Serviço Social, pagar o
Passe na totalidade de 100%. Deliberado também que no final do ano escolar, a
Técnica Superior do Serviço Social, faça uma informação sobre o aproveitamento
escolar do aluno.----------------------------------------------------------------------------------------Presente Autorização Prévia, do Serviço Municipal de Protecção Civil,
para Lançamento de Fogo de Artificio, de 19.08.08, na sequência do pedido
apresentado pela Comissão de Festas de Águas Belas e que fica apensa, em
fotocópia, à minuta da acta. Aprovado, de acordo com as condições constantes na
Informação Técnica, o pedido de autorização para utilização de fogo de artifício.-----------Presente Alteração nº 11 ao PPI e Alteração nº 13 ao Orçamento, no
montante de € 198.000,00. Aprovada, com uma abstenção do vereador, Sr. Carlos
Martins. --------------------------------------------------------------------------------------------------Presente Informação nº 73/AC/08 de 29.07.08, sobre pedido de aumento
de compropriedade de Luís Fernando Godinho Saraiva, nos termos do artigo 54º,
nº 1, da Lei nº 64/2003, de 23/08, relativamente ao prédio descrito na matriz predial
sob o artigo 48º – Secção U, da freguesia de Ferreira do Zêzere. Deliberado, por
unanimidade, emitir parecer favorável à constituição de compropriedade para o
prédio rústico mencionado. ---------------------------------------------------------------------------Divisão de Prédio Comum, presente Informação Técnica, que fica apensa
em fotocópia à minuta da acta. Aceite, por unanimidade, a divisão que não constitui
operação de loteamento.-------------------------------------------------------------------------------Presente Informação nº 72/AC/08 de 28.07.08, sobre o pedido de aumento
de Compropriedade de Adelino de Freitas, nos termos do artigo 54º, nº 1, da Lei nº
64/2003 de 23/08, relativamente ao prédio descrito na matriz predial sob o artigo
352º – Secção V, da freguesia de Chãos. Deliberado, por unanimidade, emitir
parecer favorável à constituição de compropriedade para o prédio rústico
mencionado.--------------------------------------------------------------------------------------
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--------Presente Informação do Comandante Operacional Municipal, referente
à Prestação de Serviço de Emergência Médica e Transporte de Emergência.
Tomaram conhecimento e deliberaram expor e solicitar, superiormente, a
intervenção e ajuda para resolução de tão grave situação.----------------------------------------Associação

Igrejanovense

de

Melhoramentos,

deliberado,

por

unanimidade, autorizar a utilização do terreno da Zona Industrial sendo a
sinalização e segurança da responsabilidade da Organização, bem como qualquer
incidente que ocorra.-----------------------------------------------------------------------------------Transportes Escolares para o ano lectivo 2008/2009, aprovados, por
unanimidade, os circuitos de Transportes Escolares, para o ano lectivo 2008/2009.---------Encerramento: E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada,
depois de lida e assinada a minuta da acta, que contém 39 folhas, quando eram 16h
e 45m. -------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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