CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 22/2008

-------- Aos treze dias do mês de Novembro 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 Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos. ----------------------- E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14h e 30m.-----------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------Não houve assuntos. -------------------------------------------------------------------------- Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 218, no valor de € 464.328,94
(quatrocentos e sessenta e quatro mil trezentos e vinte e oito euros e noventa e
quatro cêntimos), de Operações Orçamentais no valor de € 224.693,55 (duzentos
e vinte e quatro mil seiscentos e noventa e três euros e cinquenta e cinco cêntimos)
e de Operações Não Orçamentais no valor de € 239.632,32 (duzentos e trinta e
nove mil seiscentos e trinta e dois euros e trinta e dois cêntimos). Tomaram
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 212.552,13
(duzentos e doze mil quinhentos e cinquenta e dois euros e treze cêntimos).
Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------Pedido de Apoio -----------------------------------------------------------------------
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--------Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere, nº 1809
de 28.10.08, pedido de apoio para a Biblioteca do Centro Escolar. Deliberado, por
unanimidade, atribuir um subsídio de € 1.500 (mil e quinhentos euros). Presente
cabimento da Contabilidade na Classificação Orgânica 02 e Classificação
Económica 04080203 – Outras. ----------------------------------------------------------------------Agrupamento Vertical General Humberto Delgado, fax de 29.10.08,
pedido de apoio para aluna Ana Paula Gonçalves Freitas, que se encontra a
frequentar este estabelecimento no presente ano lectivo. Presente Informação da
Técnica Superior de Serviço Social. A Câmara deliberou, por unanimidade, tendo
em conta a situação, pagar o almoço da aluna.-----------------------------------------------------Junta de Freguesia de Chãos, nº 46 de 26.10.08,pedido de apoio
financeiro para as obras da Casa Mortuária, envia orçamento no montante de €
18.990,00. Deliberado atribuir um subsídio de € 10.000,00 (dez mil euros) para
aquisição de materiais, de acordo com o que tem sido atribuído às outras
freguesias. -----------------------------------------------------------------------------------------------Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, pedido de apoio para
o 56º Dia Mundial dos Leprosos. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros). -----------------------------------------------Tarifas------------------------------------------------------------------------------------------Águas do Centro, SA, nº 1835/o8-JB de 23.10.08, envio de proposta de
tarifas para o ano 2009. A Câmara deliberou, por unanimidade, não aceitar o preço
proposto, por não cumprir o contrato de fornecimento. ------------------------------------------Horário de Funcionamento ----------------------------------------------------------------Casa Wladival – Turismo Rural, Lda, req.º nº 1146 de 02.10.08, solicita
Horário de Funcionamento para o estabelecimento de hospedagem, sito em Rua da
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Barca, da freguesia de Dornes. Presente Informação da Assistente Administrativa
sobre o pedido. Deferido, por unanimidade. -------------------------------------------------------Pedido de Estágio ----------------------------------------------------------------------------Victor Manuel Sousa, carta de 29.10.08, como professor de desporto
escolar em França e filho de pais portugueses, residentes na freguesia de Areias,
solicita um estágio profissional nesta Câmara. Deferido, articular com os serviços.---------ADIRN, de 06.11.08, na sequência da reunião de Câmara de 2/10, confirma
o valor do Iva. Deliberado, por unanimidade, transferir o valor em falta de €
12.695,21 que está em falta e referente ao IVA. --------------------------------------------------“Revisão do Plano Director Municipal de Tomar – Nomeações de CA”.
Presente Informação técnica nº 153/JF/2008 de 03.11 da Duoma. Nomear o Sr.
Eng. Frias.
--------“Requalificação do Campo de Futebol Eng.º Lopo de Carvalho Construções das Bancadas”. Presente informação técnica nº 158/JF/2008 de
19/11. Aprovado o projecto, por unanimidade. ----------------------------------------------------Subsídio de Alimentação das EBs e Aprovação de grelha das
comparticipações das Instituições que promovem o alargamento dos horários
dos Jardins de Infância. Presente Informação do Vereador Sr., Manuel António
de 11.11.08. Aprovado o subsídio, por unanimidade. Aprovada a grelha das
comparticipações. Os vereadores Dr. Jacinto e Manuel António, não participaram. ---------Presente Minuta de Compra e Venda de um Prédio Misto, sito no lugar
de Casal de Além, da freguesia e concelho de Ferreira do Zêzere. Para ratificar.
Ratificado o Despacho do Sr. Presidente, por unanimidade. Esta Minuta é
respeitante à deliberação da reunião do dia 02.10.2008, depois de efectuados alguns
pequenos ajustamentos com o proprietário do terreno, conforme informou o Sr.
Presidente, e fica apenso, em fotocópia, à minuta da acta. --------------------------------3-
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-------- Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na Ordem dos
Trabalhos, os seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------------“Abílio Martins Silva, solicita aquisição de terreno no cemitério da Vila,
para construção de um jazigo”.-----------------------------------------------------------------------“Carina Isabel Batista Rosa, solicita isenção de taxas no processo de
licenciamento de construção de uma moradia”. ---------------------------------------------------“Bruno José da Graça Gomes, pedido de isenção de taxas no processo de
licenciamento de construção de uma moradia”. ---------------------------------------------------“Francisco Joaquim Rosário Lopes, pedido de parecer sobre aumento de
compropriedade”. --------------------------------------------------------------------------------------“Presente Alteração nº 23 ao Orçamento no montante de € 67.400,00”.--------------Aceites, por unanimidade, as referidas introduções. -------------------------------------Abílio Martins Silva, de 30.10.08, solicita aquisição de terreno no
cemitério da Vila, para construção de um jazigo. Presente Informação Técnica nº
91/AC/08 de 04/11 da Duoma – Sector de Gestão Urbanística. Pendente para
apresentação de planta de localização e de informação de enquadramento. -------------------Carina Isabel Batista Rosa, de 29.10.08, solicita isenção de taxas no
processo de licenciamento da construção de uma moradia, a levar a efeito no lugar
de Raposeira, da freguesia de Pias. Presente Informação Técnica da Duoma –
Sector de Gestão Urbanística. Deferido, por unanimidade, de acordo com a
Informação Técnica. -----------------------------------------------------------------------------------Bruno José da Graça Gomes, de 10.11.08, solicita isenção de taxas no
processo de licenciamento da construção de uma moradia, a levar a efeito no lugar
de Casal, da freguesia de Águas Belas. Presente Informação Técnica da Duoma –
Sector de Gestão Urbanística. Deferido, por unanimidade, de acordo com a
Informação Técnica. ----------------------------------------------------------------------------
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--------Francisco Joaquim Rosário Lopes, de 30.10.08, solicita o parecer da
Câmara, 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 92º – Secção
T, da freguesia de Chãos. Presente Informação Técnica nº 90/AC/08 de 04.11.
Deferido, de acordo com a informação técnica. ---------------------------------------------------Presente Alteração ao Orçamento nº 23 no montante de € 67.400,00
(sessenta e sete mil e quatrocentos euros). Para ratificar. Aprovado, com 2
abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. -------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 32 folhas, quando eram 18 h e 15m. --

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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