ACTA Nº 072/2004
------ Aos vinte e seis dias do mês de Agosto do ano de dois mil e quatro, 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. Carlos Ferreira Salgado, Manuel da Silva António.---------------------- Não compareceram à reunião os vereadores Srs. Carlos Alberto Mendes
Martins e Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores.------------------------------------------ A reunião foi secretariada por Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão.--------------------------------------------------------------------------------- E sendo horas o Exmo. Presidente declarou aberta a reunião pelas 14H e
40M.----------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, a Câmara deliberou considerar justificadas as faltas de
comparência à reunião dos vereadores Sr. Carlos Martins, que por motivos
profissionais não pode estar presente e do vereador Dr. Jacinto Lopes que está
numa reunião da Resitejo.------------------------------------------------------------------------- Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº. 166, no valor total de
1.139.934,48

(um milhão cento e trinta e nove mil novecentos e trinta e quatro

euros e quarenta e oito centímos), Operações Orçamentais no valor de 825.826,94
(oitocentos e vinte e cinco mil oitocentos e vinte e seis euros e noventa e quatro
centímos), Operações Não Orçamentais no valor de 211.048,30

(duzentos e onze

mil quarenta e oito euros e trinta centímos) e documentos no valor de 103.056,17
(cento e três mil cinquenta e seis euros e dezassete centímos). Inteirado. Período
Antes da Ordem do Dia. Compareceram: o Sr. Aires Tomé, residente em Fonte da
Prata, Ferreira do Zêzere, sobre a construção clandestina que o Sr. Simão anda a

construir e a abrir janelas para o seu terreno; O Sr. Américo da Silva, também
residente em Fonte da Prata, Ferreira do Zêzere, veio solicitar o arranjo do caminho
que dá acesso à sua moradia e a retirada das águas que ali se acumulam. O Sr.
Presidente informou que vai mandar embargar a obra para a regularização da
situação. Informou também que a estrada será arranjada brevemente. Pelo vereador
Sr. Carlos Salgado foi solicitada informação sobre a correcção da 1ª fase da
URBECOM, que abrange a Praça Pedro Ferreira, para a qual já foi chamada a
atenção e continua na mesma situação. Pelo mesmo vereador foi solicitada a
consulta do projecto de arranjos exteriores da Praça Dias Ferreira. Discutido o
assunto optaram pela reformulação do projecto nomeadamente pelo alargamento do
passeio na rua em frente à Caixa Geral de Depósitos, suprimindo assim os
estacionamentos naquela Rua frente à Caixa, bem como a proibição dos autocarros
de passageiros e veículos pesados de mercadorias, excepto para cargas e descargas.
Contabilidade - Pagamentos. Presente relação dos pagamentos efectuados no
valor total de 292.809,20

(duzentos e noventa e dois mil oitocentos e nove euros e

vinte centímos. Inteirado. Investimento/Apoio Feder – Astaq, Associação de
Serviços Técnicos para Apoio à Qualidade, nº176 de 07/07/04, de novo a
reunião, informa que foi contemplada na candidatura “Lisation”, Acção 2”,
destinada à aquisição de diversos equipamentos e melhoria de instalações, pelo que
solicita o pagamento da comparticipação da Câmara no valor de 33.459,00 .
Deliberado pagar com o voto contra do vereador Sr. Carlos Salgado, porque diz o
vereador que a comparticipação devia ser proporcional à situação geográfica dos
Concelhos. O Presidente informou que todos os trabalhos que se mandem efectuar
serão deduzidos em conta corrente. Controlo da Qualidade da Água de Consumo
Humano – Águas do Centro, SA, nº1823 de 13/08/04, envio de resultados do

controlo analítico relativo ao 2º semestre de 2004. Tomaram conhecimento.
Livrinho da Criança – Ugo, Design e Publicidade, de 11/08/04, informam do
lançamento do “Livrinho da Criança” e propõe a sua aquisição. Tomaram
conhecimento. Aprovação de Projecto para a construção de um Polidesportivo
em Paio Mendes. Presente informação do Técnico Superior datada de 23/08/04 e
que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Aprovado por unanimidade o
projecto. Arranjos Exteriores na Sede da Freguesia de Chãos – Plano de
Segurança e Saúde. Presente informação nº136/2004 de 20/08/2004, que fica
apensa em fotocópia à minuta da acta, elaborada pela Técnica Superior de
Segurança e Saúde. Analisado o Plano em causa foi o mesmo aprovado por
unanimidade. Aprovação das Obras de Urbanização do Loteamento Urbano na
Fonte da Prata, em nome de Norvinda Conceição Fernandes Ceia. Presente
informação do Técnico Superior Sr. Eng.º Campelo, datada de 20/08/2004 e
respeitante ao loteamento em referência, que fica apenso em fotocópia à minuta da
acta. Analisado foi aprovado por unanimidade, o projecto de loteamento em
definitivo nas condições constantes da referida informação. Auto de Recepção
Provisória das Obras de Urbanização do Loteamento nº02/01, sito em
Martinela e pertencente à Firma Godimpério. Presente auto de recepção
provisório que fica apenso em fotocópia à minuta da acta. Tomaram conhecimento.
Avaliação de Prédio em Paio Mendes, pertencente a António Gualdim
Godinho Queirós e Mello, para pagamento de encargos com uma operação de
loteamento urbano em Paio Mendes. Presente informação datada de 14 de Julho de
2004, da Comissão nomeada pela Câmara em 06/05/04, sobre a avaliação de um
terreno com a área de 4950 m2, cujo valor é de 13.216,50

(treze mil duzentos e

dezasseis euros e cinquenta centímos). Aceite por unanimidade a avaliação

proposta. Destaque de Parcela de Terreno para a construção do Polidesportivo
de Paio Mendes. Presente informação do Técnico Superior Eng.º Campelo, que
fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Analisada a informação sobre o
destaque do prédio onde a Câmara pretende construir um polidesportivo, cujo
projecto já foi aprovado, foi deliberado por unanimidade aprovar o destaque em
causa. Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos
trabalhos os seguintes assuntos: “Modificação ao Orçamento nº13, no valor de
900,00

e Modificação às Grandes Opções do Plano nº13, para ratificação”;

“Modificação ao Orçamento nº14, no valor de 6.660,00

e Modificação às Grandes

Opções nº14”; “Associação Desportiva e Recreativa de Águas Belas, sobre o X
Grande Prémio de Águas Belas”; “Constituição da Comissão de Análise de
Propostas”. Aceites por unanimidade as referidas introduções. Presente
Modificação ao Orçamento nº13, no valor de 900,00

(novecentos euros) e

Modificação do Orçamento nº13, para ratificação. Ratificado o despacho do Sr.
Presidente com a abstenção do vereador Sr. Carlos Salgado. Presente Modificação
ao Orçamento nº14, no valor de 6.660,00

(seis mil seiscentos e sessenta euros)

e Modificação ao Orçamento nº14. Aprovada com a abstenção do vereador Sr.
Carlos Salgado. Associação Desportiva e Recreativa de Águas Belas, solicitam
autorização para realizarem o X Grande Prémio de Águas Belas; juntam para o
efeito o respectivo Regulamento. Deferido por unanimidade. Presente Proposta
para Constituição da Nova Comissão de Análise de Propostas. Presente
informação para nomeação de novos membros para integrarem a Comissão de
Análise das propostas, uma vez que um dos membros que integrava a mesma se
aposentou. Deliberado por unanimidade que a Comissão passa a ter a seguinte
constituição: Presidente – Eng.º João Pedro Frias Freitas; Vogais – Engª Técnica,

Maria Madalena Amaro Ribeiro Batista; Eng.º António Sérgio Pereira Gouveia
Campelo; Carlos Octávio Antunes Simões. Encerramento. E pelo Sr. Presidente
foi a reunião declarada encerrada, depois de lida e aprovada a minuta da acta que
contém 36 folhas, quando eram 18H e 10M.------------------------------------------------

