ACTA Nº 074/2004
------ Aos vinte e três dias do mês de Setembro 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, Carlos
Alberto Mendes Martins, 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.----------------------------------------------------------------------------------------------- Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº. 186, no valor total de
924.937,92

(novecentos e vinte e quatro mil novecentos e trinta e sete euros e

noventa e dois centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 638.592,69
(seiscentos e trinta e oito mil quinhentos e noventa e dois euros e sessenta e nove
centímos), Operações Não Orçamentais no valor de 193.638,61

(cento e noventa

e três mil seiscentos e trinta e oito euros e sessenta e um centímos) e documentos
no valor de 92.703,55

(noventa e dois mil setecentos e três euros e cinquenta e

cinco centímos). Inteirado. Contabilidade - Pagamentos. Presente relação dos
pagamentos efectuados no valor total de

214.542, 27 (duzentos e catorze mil

quinhentos e quarenta e dois euros e vinte e sete centímos). Inteirado.
Licenciamento de Obras Particulares – Competências Delegadas no Sr.
Presidente da Câmara em reunião de 27/01/04. Pelo Sr. Presidente foi dado
conhecimento dos despachos proferidos, ao abrigo da alínea a), do nº5, do art.º 64º,
da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de

Janeiro.

Inteirado.

Expediente

–

Associação

Recreativa

Filarmónica

Frazoeirense, de 20/08/04, pede a atribuição de um subsidio para as obras da sede
da Associação. Deliberado por unanimidade atribuir um subsidio de 25.000

(vinte

e cinco mil euros). Presente cabimentação na rubrica económica 04070102. Filipe
Antunes dos Santos, de 10/09/04, pede a colaboração da Câmara através da
aquisição de alguns exemplares do livro “2004 Ditados Populares”, pelo preço de
8,00

cada. Deliberado por unanimidade agradecer o livro oferecido e comprar

mais 6 livros para a Biblioteca. Título do Livro a editar “ A Arca dos Contos”.
Presente informação do Técnico Superior de Biblioteca, que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta. A Câmara em reunião de 22 de Julho do corrente ano
tinha deliberado mandar editar 1000 livros com o título a “Arca dos Contos”;
deliberou agora a Câmara anular a deliberação relativa ao título do livro a editar,
passando o mesmo a ter o seguinte título: “Contos da Arca”. Sistema de
Saneamento de Rio Fundeiro – Plano de Segurança e Saúde. Presente
informação nº138/2004 da Técnica Superior de Segurança e Saúde, que fica apensa
em fotocópia à minuta da acta. Aprovado por unanimidade o Plano de Segurança e
Saúde para a execução da obra de Sistema de Saneamento de Rio Fundeiro.
Sistema de Saneamento de Dornes – Plano de Segurança e Saúde. Presente
informação nº140/2004 da Técnica Superior de Segurança e Saúde, que fica apensa
em fotocópia à minuta da acta. Aprovado por unanimidade o Plano de Segurança e
Saúde para a execução da obra de Sistema de Saneamento de Dornes. Abertura de
Concurso Público para a empreitada de “Arranjos Exteriores para a sede de
Freguesia de Igreja Nova”. Presente acta da Comissão de Abertura de Concurso.
Deliberado por unanimidade, proceder à abertura de concurso público para a
empreitada de “Arranjos exteriores da Sede de Freguesia de Igreja Nova”.

Loteamento na Quinta da Nora, sito na Rua Alfredo Keil, em que é requerente
a Firma Prata do Zêzere, Lda. Presente informação técnica datada de 20/09/04,
que fica apensa à minuta. A Câmara analisou e deliberou que o processo fique
pendente para apresentação de nova proposta de estacionamento na Rua Alfredo
Keil e a solução para os lugares em falta. Alteração ao Loteamento nº3/00 –
Varandas do Lago na Castanheira, em que é requerente a Firma Templar, SA.
Apreciada a informação do Técnico Superior Sr. Eng.º Campelo, datada de 17 de
Setembro em curso, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Deliberado por
unanimidade aprovar as alterações ao Alvará de Loteamento nº3/2000, para
emissão do respectivo aditamento, depois de cumpridos os procedimentos que a Lei
determina. Proposta de acordo com o promotor de um Loteamento no Bairro
Novo para abertura de uma Rua, em que é requerente a Firma Ramal Zêzere,
Lda. Pendente para a próxima reunião. Aquisição de uma rectroescavadora por
Leasing. Presente informação do vereador Dr. Jacinto, que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta. A empresa Espaço Mecânico, Lda, vencedora do
concurso para fornecimento de rectroescavadora, propõem um Sistema de leasing
pelo prazo de 18 meses sem juros através do leasing da CAT Financial. Analisado o
assunto foi deliberado por unanimidade aceitar a proposta do pagamento por
Leasing. Auxílios Económicos para o Ano Lectivo 2004/2005. Deliberado por
unanimidade atribuir para o ano lectivo 2004/2005, um subsidio único no valor de
20,00 , para cada aluno e de acordo com os elementos que o Agrupamento Escolar
de Ferreira do Zêzere irá fornecer. O pagamento será efectuado directamente aos
respectivos Encarregados de Educação. Foi deliberado ainda mandar publicar no
jornal local a lista dos nomes dos Encarregados de Educação a quem for atribuído
este subsidio. Subsidio para Expediente e Limpeza das Escolas do Ensino

Básico. Deliberado atribuir um subsidio anual de 110,00

(cento e dez euros), a

pagar em duas tranches (Outubro e Janeiro). Este pagamento será efectuado
directamente ao Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere. Subsidio para
material pedagógico para as Escolas do Ensino Básico e Jardins de Infância.
Deliberado atribuir um subsidio às Escolas do Ensino Básico e Pré-Primário, para
material pedagógico, no montante de 1.50

(um euro e cinquenta centímos), por

aluno, sendo o pagamento directamente efectuado ao Agrupamento de Escolas de
Ferreira do Zêzere. Subsidio de Almoço para o Ano lectivo 2004/2005.
Deliberado por unanimidade, atribuir um subsidio de 1,25

(um Euro e vinte e

cinco centímos), por dia de aulas e por cada aluno, que frequente as Escolas do
Ensino Básico e Pré-Primário neste Concelho. O pagamento far-se-á directamente
às Instituições que fornecem a alimentação aos estabelecimentos de ensino básico e
Pré-Primário, mediante a apresentação por parte destes, de mapa comprovativo do
número de refeições servidas. Transportes Escolares para o Ano lectivo
2004/2005 – Cartões e Vinhetas. Aprovado por unanimidade o pagamento dos
cartões e das vinhetas para o ano lectivo 2004/2005. Pelo Sr. Presidente, foi
solicitado que fossem introduzidos na ordem dos trabalhos os seguintes assuntos:
“Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense, oferta de CDs e Cassetes”;
“Associação de Melhoramentos Cultura e Recreio de Dornes, sobre pagamento das
despesas efectuadas com o Dia do Idoso”; “Maria Donzília Conceição Garcez
Antunes, sobre pagamento de água”; “Amilcar Joaquim Conceição Godinho, sobre
isenção e redução de taxas”; “Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do
Plano nº15, no valor de 53.100,00 ”; “Loteamento Urbano, sito em Paio Mendes e
pertencente a António Gualdim Godinho de Queirós e Mello”; “Centro de
Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere, pedido de parceria”; “Controlo de

Qualidade de Água”. Aceites por unanimidade. Associação Recreativa
Filarmónica Frazoeirense, de 09/09/04, oferecem 3 CDs e 3 Cassetes para
divulgação do trabalho realizado pela Colectividade. Autorizado a divulgação.
Associação de Melhoramentos Cultura e Recreio de Dornes, de 21/07/04,
apresenta as despesas efectuadas com o Dia do Idoso. Tendo a Câmara deliberado
na reunião de 15 de Janeiro do ano em curso, realizar a Festa da Primavera para a 3ª
Idade, no Lagar de S. Guilherme, com lanche e almoço, foi contactada a Associação
de Melhoramentos de Cultura e Recreio de Dornes para confeccionar e servir as
refeições, que aceitaram, e vêm pedir o reembolso da despesa de 1.245.74

(mil

duzentos e quarenta e cinco euros e setenta e quatro centímos), efectuada na
aquisição de materiais para a confecção da comida. Deliberado por unanimidade
pagar. Maria Donzília Conceição Garcez Antunes, de 16/09/04, pede o
pagamento dos recibos de água que tem em divida no valor de 407,61
(quatrocentos e sete euros e sessenta e um centímos). Analisado o assunto e tendo
em conta a situação financeira da família, deliberado anular o débito existente até
31/12/2003. Amilcar Joaquim Conceição Godinho, de 20/09/04, pede a isenção
do pagamento das taxas fixadas no quadro V da tabela anexa ao Regulamento
Municipal da Edificação e da Urbanização, relativas ao processo de licenciamento
de uma moradia que pretende levar a efeito em Vale da Cruz, freguesia de Bêco;
Presente Informação dos Serviços sobre o assunto. Deferido, de acordo com a
informação dos Serviços. Presente Modificação ao Orçamento e às Grandes
Opções do Plano nº15, no valor de 53.100,00
Deferido, com as

(cinquenta e três mil e cem euros).

abstenções dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos

Salgado. Loteamento Urbano, sito em Paio Mendes e pertencente a António
Gualdim Godinho de Queiroz

e Mello.

Presente informação do Chefe de

Secção, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. A informação refere-se a
algumas incorrecções do quadro síntese constante da informação técnica
nº358/2003, que já foi corrigido; na mesma informação constava no uso das caves a
possibilidade de “Serviços” que já foram corrigidas para estacionamento ou
arrumos, a retirada da cedência da área da cabine e que a área do chão fosse
acrescentada à área de passeios, estacionamentos e arruamentos. A Câmara
deliberou por unanimidade aprovar as correcções propostas. Centro de
Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere, nº39 de 22/09/04, pretendendo
apresentar uma candidatura ao Programa Escolhas 2º Geração, pede a parceria da
Câmara para o mesmo. Pedem a parceria para a candidatura ao Programa Escolhas
2ª Geração, necessitando dos seguintes contributos: - Cedência de transportes; Cedência gratuita da Piscina Municipal e Pavilhão Gimnodesportivo em horário a
elaborar; - uma sala para instalação de um CIBERESPAÇO (na piscina municipal)
para trabalho com população Sénior; - Cedência de animador desportivo para
dinamização de actividades nos períodos não lectivos. Deliberado por unanimidade
aceitar a parceria solicitada. Controlo de Qualidade da água. Presente informação
nº142/2004 do Chefe do Gabinete de Apoio ao Presidente, que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta e relativo ao Programa de Controlo da água para o ano
de 2005, para posterior envio ao IRAR, de acordo com o Decreto-Lei nº243/2001
de 5 de Setembro. Aprovado por unanimidade.

Encerramento.

E pelo Sr.

Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de lida e assinada a minuta da
acta que contém 43 folhas, quando eram 18 horas e 20 minutos.------------------------

