CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos trinta 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, Dr. Jacinto
Manuel Lopes Cristas Flores.--------------------------------------------------------------------Não compareceu à reunião o vereador Sr. Carlos Alberto Mendes Martins.-------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 justificada a falta de comparência
à reunião do vereador Sr. Carlos Martins, que por motivos profissionais não pode
estar presente.----------------------------------------------------------------------------------

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

515.126,48 ¼ TXLQKHQWRVHTXLQ]HPLOcento e vinte e seis euros e quarenta e oito
centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 216.910,34 ¼ GX]HQWRVH
dezasseis mil novecentos e dez euros e trinta e quatro centímos), Operações Não
Orçamentais no valor de 225.914,18 ¼ GX]HQWRVHYLQte e cinco mil novecentos e
catorze euros e dezoito centímos) e documentos no valor de 72.298,89 ¼ VHWHQWDH
dois mil duzentos e noventa e oito euros e oitenta e nove centímos). Inteirado.

3HUtRGR$QWHVGD2UGHPGR'LDPelo vereador Sr. Manuel António, foi posta à
discussão se vai haver ou não o desfile de Carnaval, uma vez que este ano o
Carnaval é dia 8 de Fevereiro, coincidindo com a campanha eleitoral cujas eleições
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se realizam dia 20 do mesmo mês. Analisado e discutido o assunto a Câmara
deliberou por unanimidade não realizar este ano o habitual Corso de Carnaval.

&DQWDUGRV5HLVPelo mesmo vereador foi dado conhecimento que o Cantar dos

Reis este ano irá ser junto ao edifício da Casa do Adro, situado na Rua Luís de

Camões, no próximo dia 7 de Janeiro 2005, às 20H e 30M. &RQWDELOLGDGH 
3DJDPHQWRV. Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de

389.141,57 ¼ WUH]HQWRV H RLWHQWD H QRYH PLO FHQWR H TXDUHQWD H XP HXURV H

cinquenta e sete centímos). Inteirado. /LFHQFLDPHQWR GH 2EUDV 3DUWLFXODUHV ±
&RPSHWrQFLDV'HOHJDGDVQR6U3UHVLGHQWHGD&kPDUDHPUHXQLmRGH

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. $JUDGHFLPHQWR ± $VVRFLDomR
+XPDQLWiULD GRV %RPEHLURV 9ROXQWiULRV GH )HUUHLUD GR=r]HUH nºDir-515/04

de 12/10/04, agradece o apoio dado pela Câmara para a conclusão das obras do

Quartel/Sede da Associação. Tomaram conhecimento. 6XEVLGLR ± $VVRFLDomR
'HVSRUWLYD H 5HFUHDWLYD GH ÈJXDV %HODV de 04/12/04, pede a colaboração da

Câmara através da atribuição de um subsidio para a realização do “Corta Mato
Distrital”, no dia 23 de Janeiro. Deliberado atribuir um subsidio de 750,00 ¼SDUDR
efeito. A deliberação foi tomada por unanimidade. Presente cabimentação da

Contabilidade na classificação orgânica 02 e económica 04070103. &HQWUR

5HFUHDWLYR H &XOWXUDO GH &DUYDOKDLV de 20/12/04, pede a atribuição de um

subsidio para aquisição de equipamento para a cozinha e salão daquele Centro.
Deliberado por unanimidade atribuir um subsidio de 750,00 ¼ 3UHVHQWH
cabimentação da Contabilidade na classificação orgânica 02 e Económica

04070103. 3UHVHQWH 0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR Q no valor de 450,00 ¼
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(quatrocentos e cinquenta euros), para ratificação do despacho do Sr. Presidente.
Aprovada a ratificação, com a abstenção do vereador Sr. Carlos Salgado.

(PSUHLWDGD GH $UUXDPHQWRV HP *RQWLMDV ± 3ODQR GH 6HJXUDQoD H 6D~GH
Presente Informação técnica nº150/2004 de 27/12/2004, da Técnica Superior de
Segurança e Saúde e que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Deliberado por
unanimidade aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra

“Arruamentos em Gontijas”. $VVRFLDomR5HFUHDWLYD)LODUPyQLFD)UD]RHLUHQVH±

6XEVLGLRDeliberado atribuir umsubsidio, conforme pedido verbal, na importância
de dois mil e quinhentos euros (2.500 ¼  3UHVHQWH FDELPHQWDoão na classificação

económica 04070102 e orgânica 02. 3HOR6U3UHVLGHQWHfoi solicitado que fossem
introduzidos na ordem dos trabalhos os seguintes assuntos: “Associação
Igrejanovense de Melhoramentos, pedido de subsidio”; “Sistema de Saneamento de
Dornes – Construção da Estação Elevatória EE3 – Contrapartidas pela construção
em terreno privado”; “Prorrogação do Prazo de Execução da empreitada de
Arranjos Exteriores na sede de Freguesia de Pias”; “Sistema de Saneamento de Rio
Fundeiro – Plano Definitivo de Trabalhos”; “Modificação ao Orçamento nº25, no
valor de 94.850,00 ¼H0RGLILFDoão às Grandes Opções do Plano nº24”; “Projecto
de Saneamento Bairrada, Bairradinha, Cardal”. Aceites por unanimidade as

introduções solicitadas. 3UHVHQWH 0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR Q no valor de
94.850,00 ¼ QRYHQWDHTXDWURPLORLWRFHQWRVHFLQTXHQWDHXURV H0RGLILFDoão às
Grandes Opções do Plano nº24. Aprovado com uma abstenção do vereador Sr.

Carlos Salgado. $VVRFLDomR ,JUHMDQRYHQVH GH 0HOKRUDPHQWRV de 16/12/04,

informa que adquiriram um elevador para a Associação e pede o apoio da Câmara
para o pagamento daquele equipamento. Deliberado atribuir um subsidio no
montante de 2.500,00 ¼ 3UHVHQWH FDELPHQWDoão na classificação Orgânica 02 e
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Económica 04070103. 6LVWHPD GH 6DQHDPHQWR GH 'RUQHV ± &RQVWUXomR GD

(VWDomR (OHYDWyULD (( ± &RQWUDSDUWLGDV SHOD &RQVWUXomR HP WHUUHQR

SULYDGR Presente informação nº149/2004 do Chefe do Gabinete de Apoio ao
Presidente, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta, sobre a autorização dos

proprietários do terreno onde é necessário construir a estação elevatória EE3 e a
contrapartida solicitada pelos mesmos que é a execução do ramal de ligação de
esgotos domésticos. Deliberado por unanimidade aceitar as condições constantes da

informação. 3URUURJDomR GR 3UD]R GH ([HFXomR GD HPSUHLWDGD GH $UUDQMRV

([WHULRUHV QD VHGH GH )UHJXHVLD GH 3LDV Presente informação nº153/2004 de
28/12/2004, do Chefe do Gabinete de Apoio ao Presidente e que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta e relativa à prorrogação de prazo de execução.
Deliberado com a abstenção do vereador Sr. Carlos Salgado, conceder uma
prorrogação legal de 30 dias (com direito a revisão de preços) e conceder 22 dias

como prorrogação graciosa (sem direito a revisão de preços). 6LVWHPD GH

6DQHDPHQWR GH 5LR )XQGHLUR ± 3ODQR 'HILQLWLYR GH 7UDEDOKRV Presente
informação nº151/2004 de 28/12/2004, que fica apensa em fotocópia à minuta da
acta, referente ao Plano Definitivo dos trabalhos apresentado pelo adjudicatário.

Deliberado por unanimidade aceitar o referido Plano. 3URMHFWRGH6DQHDPHQWRGH

%DLUUDGD %DLUUDGLQKD H &DUGDO Presente informação nº155/2004 de 28 de
Dezembro de 2004, do Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente, que fica apensa
em fotocópia à minuta da acta, relativa ao projecto de Saneamento, tanto no que diz
respeito à área geográfica situada no Concelho de Ferreira do Zêzere como no
Concelho de Tomar. O projecto inclui também a reposição de pavimento
betuminoso em toda a faixa de rodagem. Os encargos serão repartidos pelos dois

municípios. Aprovado por unanimidade o projecto em causa. (QFHUUDPHQWR E
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pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de lida e assinada a
minuta da acta que contém 34 folhas, quando eram 17H e 45M.------------------------







