CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos dezasseis dias do mês de Dezembro 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 14 H e
40M.---------------------------------------------------------------------------------------------

3UHVHQWH 5HVXPR 'LiULR GD 7HVRXUDULD 1  no valor total de

414.740,06 ¼ TXDWURFHQWRV H FDWRU]H PLO VHWHFHQWRV H TXDUHQWD HXURV H VHLV
centímos), Operações Orçamentais no valor de 121.278,72 ¼ FHQWR H YLQWH H XP
mil duzentos e setenta e oito euros e setenta e dois centímos), Operações Não
Orçamentais no valor de 220.137,02 ¼ GX]HQWRV H YLQWH PLO FHQWR H WULQWD H VHWH
euros e dois centímos) e documentos no valor de 73.321,25 ¼ VHWHQWD H WUês mil

trezentos e vinte e um euros e vinte e cinco centímos). Inteirado. 3HUtRGR$QWHVGD

2UGHP GR 'LD  7D[DV GR ,PSRVWR 0XQLFLSDO VREUH LPyYHLV QRV WHUPRV GR

DUW  GR 'HFUHWR/HL Q GH  GH 1RYHPEUR Pelo vereador Sr.
Carlos Salgado, foi proposto que os coeficientes aprovados pela Câmara, nos
termos do nº1 do art.º 112º da Lei acima referida, fossem rectificados logo que a lei
o permita. Pelo vereador Sr. Carlos Martins, foi chamada a atenção para o perigo do
Cruzamento da Rua Eduardo Mota com a estrada municipal, devendo o trânsito ser
visto, devido à perigosidade do mesmo. Analisado o assunto, a Câmara deliberou
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por unanimidade, que nesta Rua (Eduardo Mota) ficará a proibição no sentido
descendente (do campo de futebol para a Estrada Municipal); que a Rua de ligação
da Rua Casal d` Alem a Fonte Ferreira ficará

com a proibição no sentido

ascendente. Pelo vereador Dr. Jacinto foi informado que na próxima quinta-feira
(dia 23 de Dezembro), realizar-se-á um jogo amigável entre a selecção do 2º
Torneio de Futsal e o Sport Club de Ferreira do Zêzere, pelas 20 horas; Ás 22H e
30M será a entrega dos troféus, pelo que convida todos os elementos da Câmara a

estarem presentes na entrega dos mesmos. &RQWDELOLGDGH3DJDPHQWRV. Presente
relação dos pagamentos efectuados no valor total de 147.215,23 ¼ FHQWRHTXDUHQWD
e sete mil duzentos e quinze euros e vinte e três centímos). Tomaram

conhecimento. /LFHQFLDPHQWRGH2EUDV3DUWLFXODUHV±&RPSHWrQFLDV'HOHJDGDV
QR 6U 3UHVLGHQWH GD &kPDUD HP UHXQLmR GH  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. Tomaram conhecimento. 6XEVLGLR±5DQFKR)ROFOyULFRH(WQRJUiILFR
GD9LODGH3LDVde 18/10/04, pede o apoio da Câmara para a deslocação daquele

Rancho aos Estados Unidos da América por ocasião da celebração do 4 de Junho,
dia da Independência. Analisado o assunto, a Câmara está receptiva a apoiar; dará o
transporte para Lisboa, ida e volta. Solicitar ao Rancho que informe a Câmara até
Janeiro, doutros apoios que possam angariar, a fim da Câmara nessa altura poder

encarar a hipótese de atribuir um subsidio. &DVD5HJLRQDOGH)HUUHLUDGR=r]HUH
de 24/11/04, pede o apoio da Câmara para fazer face às despesas, nomeadamente a
renda da Casa. Deliberado por unanimidade, atribuir um subsidio no valor de
250,00 ¼ GX]HQWRVHFLQTXHQWDHXURV HDXPHQWDURYDORUGDTXRWDGD&kPDUDSDUD
600,00 ¼ VHLVFHQWRVHXURV DQXDLV6SRUW&OXE)HUUHLUDGR=r]HUHde 22/11/04,
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agradece o subsidio atribuído àquela Colectividade para aquisição de uma carrinha

de 9 lugares. Inteirado. &RUSR 1DFLRQDO GH (VFXWDV de 22/10/04, solicita a
cedência do direito de superfície por um período mínimo de 50 anos, de um terreno
florestal, com uma área aproximada de 25 hectares, com o objectivo de instalar no
Concelho um Campo de Formação e Educação Ambiental e de Actividades
Escutistas. Analisado o assunto a Câmara está receptiva em disponibilizar para o
efeito o terreno sito junto ao aeródromo de Valadas, com a área de 5 hectares. A
restante área, para o efeito, será a seu tempo cedida pela Autarquia, face ao pedido
feito à Direcção Geral das Florestas. A deliberação foi tomada por unanimidade.

5HFHSomR3URYLVyULDGDHPSUHLWDGDGH5HFRQVWUXomRGR(GLItFLRGRV3DoRVGR

&RQFHOKR Presente informação que fica apensa em fotocópia à minuta da acta.

Aceite por unanimidade. 5HYLVmRGHSUHoRVGDHPSUHLWDGDGH³5HFRQVWUXomRGR

(GLItFLRGRV3DoRVGR&RQFHOKR´Presente informação que fica apensa à minuta
da acta, elaborada pelo Técnico Superior, Eng.º Campelo, datada de 06/12/2004.
Analisada a revisão de preços solicitada, foi a mesma aprovada com a abstenção do

vereador Sr. Carlos Martins, na importância de 45.313,35 ¼ TXDUHQWDHFLQFRPLO

trezentos e treze euros e trinta e cinco centímos). 7UDEDOKRV D 0DLV QD

HPSUHLWDGDGH³$UUDQMRV([WHULRUHVQD6HGHGH)UHJXHVLDGH&KmRV´Presente
informação

do Técnico Superior datada de 13/12/04 e que fica apensa em

fotocópia à minuta da acta, sobre trabalhos a mais de natureza imprevista a realizar
na obra em referência no valor de 22.865,26 ¼ YLQWH H GRLV PLO RLWRFHQWRV H
sessenta e cinco

euros e vinte e seis centímos). Deliberado por unanimidade

aprovar os trabalhos a mais e conceder uma prorrogação de prazo de 20 dias. 3HOR

6U 3UHVLGHQWHfoi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos trabalhos os

seguintes assuntos: “Gat de Tomar, sobre colaboração em projecto de saneamento”;
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“Associação dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, pedido de apoio
financeiro”; “Edite da Conceição Ferreira, pedido de estacionamento reservado,
junto do prédio onde reside”; “Albertino Godinho, sobre bonificação nas tarifas de
água e aluguer de contador”; “Apoio às Aulas de Dança e Área Cultural”;
“Modificação ao Orçamento nº23, no valor de 34.277,00 ¼H0RGLILFDoão ao Plano
Plurianual de Investimentos nº23”; “Comissão de Festas de Portela de Vila Verde,
sobre licença especial de ruído”. Aceite por unanimidade as referidas introduções.

*DWGH7RPDUnº259 de 07/12/04, pede a colaboração da Câmara para a realização

de um estágio profissional do Eng.º Samuel Marques Salvador, a fim de continuar
com a elaboração de projectos de saneamento para este Concelho. Aceite e fazer a

candidatura ao Centro de Emprego. $VVRFLDomR GRV %RPEHLURV 9ROXQWiULRV GH

)HUUHLUD GR =r]HUH nºDir-520 de 15/12/04, pede o apoio da Câmara para
aquisição de um Pronto Socorro Urbano. Deliberado atribuir até 25% do valor da
aquisição da viatura a adquirir, caso o Serviço Nacional de Bombeiros comparticipe

a aquisição da mesma. (GLWHGD&RQFHLomR)HUUHLUDde 08/07/04 pede a cedência
de estacionamento reservado a moradores, junto do prédio onde reside, na Rua
Brigadeiro Lino Valente, nesta Vila. Indeferido, por não ser viável a pretensão.

$OEHUWLQR *RGLQKR de 14/12/04, pede a concessão da bonificação de 50% nas

tarifas de água e aluguer de Contador, nos termos do nº1 do art.º 50º do
Regulamento Municipal do Serviço de Abastecimento de Água. Presente

informação do serviço. Concedida a bonificação solicitada. $SRLR jV $XODV GH

'DQoD H ÈUHD &XOWXUDO ± ,QIRUPDomR GR YHUHDGRU 0DQXHO $QWyQLR Presente
informação do vereador Manuel António que fica apensa em fotocópia à minuta da
acta. Deliberado com a abstenção do vereador Sr. Carlos Salgado, aceitar mediante

a celebração de protocolo a celebrar com o CRIFZ. 3UHVHQWH 0RGLILFDomR DR
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2UoDPHQWR Q QR YDORU GH  ¼ WULQWD H TXDWUR PLO GX]HQWRV H

VHWHQWDHVHWHHXURV H0RGLILFDomRDR3ODQR3OXULDQXDOGH,QYHVWLPHQWRQ
Aprovado com duas abstenções dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos

Salgado. &RPLVVmR GH )HVWDV GH 3RUWHOD GH 9LOD 9HUGH pede a concessão de
licença especial de ruído para procederem ao lançamento de foguetes de artifício na
festa a realizar nos dias 17, 18 e 19 de Dezembro; Presente Informação da Engª
Técnica Civil, Madalena Batista sobre o assunto. A informação fica apensa em
fotocópia à minuta da acta. Deliberado por unanimidade autorizar a licença especial
de ruído, desde que os limites do nível sonoro não ultrapassem os previstos na Lei

para os períodos respectivos. (QFHUUDPHQWR E pelo Sr. Presidente foi a reunião
declarada encerrada depois de lida e aprovada a minuta da acta que contém 37
folhas, quando eram 19H e 20M.---







