ACTA Nº 065/2004
------ Aos seis dias do mês de Maio do ano de dois mil e quatro, 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 Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores, na qualidade de Vice - Presidente,
estando presentes os vereadores Srs. Carlos Ferreira Salgado, Manuel da Silva
António, Carlos Alberto Mendes Martins.------------------------------------------------------ Não compareceu à reunião o Presidente da Câmara, Sr. Luís Ribeiro Pereira.------ A reunião foi secretariada por Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão.---------------------------------------------------------------------------------- E sendo horas o Excelentíssimo Presidente da reunião, declarou-a aberta pela
14H e 45M.----------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes as actas das reuniões anteriores, que foram aprovadas por
unanimidade, tendo sido dispensada a leitura das mesmas, em virtude de terem sido
entregues fotocópias.------------------------------------------------------------------------------ Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº. 87, no valor total de 338.626,76
(trezentos e trinta e oito mil seiscentos e vinte e seis euros e setenta e seis
centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 16.838,46

(dezasseis mil

oitocentos e trinta e oito euros e quarenta e seis cêntimos), Operações Não
Orçamentais no valor de 204.550,09

(duzentos e quatro mil quinhentos e

cinquenta euros e nove centímos) e documentos no valor de 117.235,14

(cento e

dezassete mil duzentos e trinta e cinco euros e catorze centímos). Inteirado.
Período Antes da Ordem do Dia. Pelo vereador Sr. Carlos Martins, foi dito que
queria mostrar o seu desagrado pelo facto da Biblioteca ter estado a funcionar no
dia 1 de Maio, em virtude de ser o dia do trabalhador, e não sendo a Biblioteca um

serviço essencial, considera ser uma ofensa aos trabalhadores e a quem lutou para
que este feriado exista. O vereador Dr. Jacinto, Presidente da reunião, informou que
irá solicitar por escrito informação. Contabilidade – Pagamentos. Presente relação
dos pagamentos efectuados no valor total de 388.304,81

(trezentos e oitenta e oito

mil trezentos e quatro euros e oitenta e um centímos). Inteirado. Bonificação de
Preços – Américo Dias Coelho, de 26/04/2004, pede a concessão da bonificação
de 50% nas tarifas de consumo de água e de aluguer do contador, nos termos do nº1
do art.º 50º do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água; Presente
Informação dos Serviços sobre o assunto, em como reúne as condições para
usufruir da bonificação. Deferido o pedido de bonificação. Palmira de Jesus, de
19/04/04, pede a concessão da bonificação de 50% nas tarifas de consumo de água
e de aluguer do contador, nos termos

do nº1 do art.º 50º do Regulamento

Municipal de Abastecimento de Água; Presente Informação dos serviços sobre o
assunto, em como reúne as condições para usufruir da bonificação. Deferido o
pedido de bonificação. Ocupação de Via Pública – Alexandre da Conceição
Alcobia Penim, de 28/04/04, pede autorização para ocupação da via pública com
mesas e cadeiras com uma esplanada, junto do seu estabelecimento, sito na Praça
Pedro Ferreira, nº13, nesta Vila, durante o período de 01 de Junho a 30 de
Setembro de 2004; Presente Informação do Fiscal de Obras sobre o assunto.
Deferido de acordo com a informação técnica. Avaliação de prédio, sito em Paio
Mendes, pertencente a António Gualdim Godinho Queiroz e Mello. Presente
informação técnica de 29/04/04 do Técnico Superior Sr. Eng.º Campelo. Analisada
a mesma não foi aceite, por unanimidade, por ter deficiências de forma
nomeadamente o requerente ser avaliador do processo, pelo que a Câmara
deliberou que fosse constituída uma Comissão de Avaliação para este caso pelos

seguintes funcionários: Eng.º Campelo, Engª. Madalena e José

Simões.

Levantamento Topográfico dos terrenos contíguos à Escola E.B. 2,3/S de
Ferreira do Zêzere. Pendente para melhor apreciação. Publicação de Contos
escritos pelas crianças do Concelho. No âmbito do concurso promovido pelo
IPLB, com o título “A Arca dos Contos”, a Câmara deliberou mandar publicar os
contos escritos pelas crianças do Concelho. Para o efeito deliberou pedir orçamento
para a emissão de 500 ou 1000 livros às seguintes empresas: - Abreu & Simões, sita
em Cabaços; - M. R. Artes Gráficas, sita em Lisboa; - Almondina, sita em Torres
Novas. Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos
trabalhos os seguintes assuntos: “Ordem dos Arquitectos, sobre estágios de
arquitectos”; “Nuno Silva, pedido de estágio”; “Multinova, sobre aquisição de
livros”; “Modificação ao Orçamento nº4, no valor de 6.910,00 ”. Aceites por
unanimidade as referidas introduções. Ordem dos Arquitectos, nº190 de 28/04/04,
pede a colaboração da Câmara para alguns licenciados em arquitectura realizarem o
seu estágio nesta Câmara para admissão à Ordem dos Arquitectos. Foi o assunto
analisado. A Câmara deliberou que está receptiva a aceitar um estagiário, só que
presentemente não tem nenhum arquitecto ao serviço. Nuno Silva, de 03/05/04,
sendo possuidor do Curso de Topografia de Qualificação nível III, solicita a
realização de um estágio profissional, nesta Câmara, no âmbito do programa de
estágios profissionais, financiado pelo Instituto de Emprego e Formação
Profissional. Analisado o assunto, foi deliberado por unanimidade aceitar fazer uma
candidatura para um estágio profissional financiado pelo Instituto de Emprego e
Formação Profissional. Multinova, nº69 de 21/04/04, propõe a aquisição de
exemplares do livro “Incêndios Florestais – Uma visão social” ao preço de 8,40 ,
com Iva incluído. Deliberado adquirir 25 livros para distribuir pelas escolas e para a

Biblioteca. Presente Modificação ao Orçamento nº4 e Modificação às Grandes
Opções do Plano nº4, no valor de 6.910,00

(seis mil novecentos e dez euros).

Aceite com dois votos a favor e duas abstenções apresentadas pelos vereadores Sr.
Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. Encerramento. E pelo Presidente da reunião
foi a mesma declarada encerrada, depois de lida e aprovada a minuta da acta que
contém 16 folhas, quando eram 17H e 05 M.---------------------------------------------------------O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________

