CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos vinte e sete dias do mês de Janeiro ano de dois mil e cinco, 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 Luís Ribeiro Pereira, na qualidade de Presidente, estando presentes os
vereadores Srs. Carlos Ferreira Salgado, Carlos Alberto Mendes Martins, Dr.
Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores.------------------------------------------------------------Não compareceu à reunião o vereador Sr. Manuel da Silva António.----------------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
45M.--------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência
à reunião do vereador Sr. Manuel da Silva António, que não pode estar presente por
estar numa reunião da DREL.----------------------------------------------------------------3UHVHQWH5HVXPR'LiULRGD7HVRXUDULD1no valor total de 915.519,72
¼ QRYHFHQWRVHTXLQ]HPLOTXLQKHQWRV e dezanove euros e setenta e dois centímos),
sendo de Operações Orçamentais no valor de 612.591,49 ¼ VHLVFHQWRVHGR]HPLO
quinhentos e noventa e um euros e quarenta e nove centímos), Operações Não
Orçamentais no valor de 231.982,64 ¼ GX]HQWRV H WULQWD e um mil novecentos e
oitenta e dois euros e sessenta e quatro centímos) e documentos no valor de
70.942,52 ¼ VHWHQWD PLO QRYHFHQWRV H TXDUHQWD H GRLV HXURV H FLQTXHQWD H GRLV

centímos).Inteirado. 3HUtRGR $QWHV GD 2UGHP GR 'LD Pelo vereador Sr. Carlos

Martins, foi manifestado o desagrado e descontentamento, por só na véspera à
tarde, da assinatura da consignação da Estrada de Ligação ao IC3, que se realizou
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na sexta-feira de manhã, ter recebido o convite e desconhecer que o acto ia
acontecer. Só por este motivo não esteve presente. O Sr. Presidente disse que
desconhece o motivo pelo qual isto aconteceu, mas que reconhece a razão ao
vereador. O mesmo vereador voltou a chamar a atenção para o mau estado das
passadeiras da Vila (quase invisíveis). Voltou a falar da falta de contentores para
recolha de cartão e embalagens. Chamou novamente a atenção para a cobrança da
taxa de resíduos sólidos às pessoas que não tem contadores de água uma vez que
não é justa esta situação. O Vereador voltou a perguntar porque é que não estão a
ser publicadas no site da Câmara as actas da Assembleia Municipal, os editais,
concursos pessoal, etc. O vereador Dr. Jacinto informou de que o assunto está a ser

tratado. &RQWDELOLGDGH ± 3DJDPHQWRV. Presente relação dos pagamentos

efectuados no valor de 284.065,31 ¼ GX]HQWRV H RLWHQWD H TXDWUR PLO VHVVHQWD H

cinco euros e trinta e um centímos). Inteirado. $FWXDOL]DomRGH4XRWD±5HVLWHMR
nº9 de 13/01/05, comunica a actualização do valor da quotização para o ano de

2005. Aceite por unanimidade. 5HVtGXRV 6yOLGRV 8UEDQRV ± $FHUWR GR 
7ULPHVWUH GH    5HVLWHMR nº16 de 17/01/05, envio de quadro dos Resíduos

Sólidos Urbanos efectivamente depositados no aterro sanitário durante o 4º

trimestre de 2004. Aceite por unanimidade. $JUDGHFLPHQWR ± $VVRFLDomR
5HFUHDWLYD)LODUPyQLFD)UD]RHLUHQVHde 10/01/05, comunicam que por proposta

da Direcção foi aprovado por unanimidade um voto de louvor e agradecimento pela
colaboração e apoio que têm sido dados às várias acções desenvolvidas por aquela

Colectividade. Tomaram conhecimento. 3HGLGR GH $SRLR ± $VVRFLDomR GH
0HOKRUDPHQWRV &XOWXUD H 5HFUHLR GH 'RUQHV de 17/01/05, pedido de apoio

através da oferta de materiais para a construção do edifício sede da Colectividade.
Deliberado fornecer os materiais solicitados: uma palete de cimento; uma carrada







CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

de areia amarela; uma carrada de areia branca. A areia será entregue pelos nossos

serviços na obra. $VVRFLDomR3URWHFWRUDGRV$QLPDLVGH7RPDUde 11/01/05, em
virtude de atravessarem uma situação financeira grave solicitam um donativo da
Câmara. Porque a Câmara Municipal ainda não tem canil e aquela Associação tem
vindo a receber os cães vadios a pedido da Câmara, deliberou por unanimidade
atribuir um subsidio de 250,00 ¼ SDUD ID]HU IDFH às despesas de acordo com o

solicitado. $OXQRVGR$QRGR&XUVRGH&LrQFLDV)DUPDFrXWLFDVde Outubro
de 2004, solicitam colaboração na Queima da Fitas 2005, através de espaço

publicitário no livro de Novos Fitados. Analisado o assunto e atendendo que há
alunos deste Concelho naquele Curso, a Câmara deliberou atribuir um subsidio de

50,00 ¼ FLQTXHQWDHXURV SDUD¼ de página. 3DJDPHQWRGHÈJXD±/XtV0LJXHO
3HL[RWR $PDUR comunica que não lhe é possível fazer face ao plano de

pagamentos mensais de consumo de água, pelo que solicita um outro plano.
Deliberado que a dívida existente passe para pagamento em 24 prestações.

1RPHDomR GD &RPLVVmR GH 9LVWRULDV UHIHUHQWH j LQVWDODomR H IXQFLRQDPHQWR

GRV5HFLQWRVGH (VSHFWiFXORV HGH'LYHUWLPHQWRV3~EOLFRVDeliberado nomear

para a Comissão o Técnico Superior – Sr. Eng.º António Sérgio de Gouveia Pereira
Campelo e a Técnica – Engª Maria Madalena Amaro Ribeiro Batista; Como
suplente a Técnica Superior de Higiene e Segurança no Trabalho – Sílvia Raquel

Agostinho Henriques Simões. $OWHUDomR GH /RWHDPHQWR 8UEDQR ± 3HGLGR GH

$SURYDomRGR3URMHFWRGH$OWHUDomRDR$OYDUiGH/RWHDPHQWRQSDUDR

/RWH0QD3RPEHLUDGD)LUPD&RQVWUXo}HV6pFXOR;;GH6W&DWDULQDGR

=r]HUH/GDPresente informação técnica do Eng.º Campelo, que fica apensa em

fotocópia à minuta da acta. Analisado o assunto e face à informação, a Câmara
deliberou por unanimidade aprovar as alterações, a fim de emitir o aditamento ao
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alvará nº3/97. 3HOR 6U 3UHVLGHQWH foi solicitado que fossem introduzidos na
ordem dos trabalhos os seguintes assuntos: “ Estradas de Portugal, sobre valor de
indemnização da expropriação da parcela 201, para construção da Variante à EN
238”; “ Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, sobre a Feira/mostra de S. Brás”;
“Corpo Nacional de Escutas, sobre a cedência de terreno junto ao aeródromo de
Valadas”; “Alexandre Manuel Moura Guimarães, sobre pagamento de água”;
“Junta de Freguesia de Paio Mendes, nº1 de 10/01/05, pedido de material para Casa

Mortuária”. Autorizado por unanimidade as referidas introduções. (VWUDGDV GH

3RUWXJDO nº358 de 19/01/05, informa que o valor da indemnização relativo à
expropriação da parcela nº201, para construção da “Variante à EN 238” é de
2.410,00 ¼ FRQIRUPH UHODWyULR GH DYDOLDoão que junto anexam. A Câmara tomou

conhecimento. -XQWDGH)UHJXHVLDGH)HUUHLUDGR=r]HUHnº17 de 19/01/05, pede
o apoio da Câmara para a realização no próximo dia 27 de Fevereiro, da 6ª réplica
da Feira/Mostra de S. Brás. A Câmara deliberou por unanimidade ceder o apoio
solicitado: - cedência e montagem dos pavilhões habitualmente usados; - cedência e
montagem das bancadas utilizadas no “Círius”; Alteração do trânsito para o dia do

evento com a publicação do edital. &RUSR 1DFLRQDO GH (VFXWDV nº66-DE de
19/01/05, acusa a recepção do ofício em que lhe foi comunicado a aprovação da
Câmara, para a disponibilização do terreno, junto ao aeródromo de Valadas e que
brevemente se deslocarão à Câmara para tratarem do assunto, com a área de 5
hectares para ali instalarem uma base de actividades Escutistas e de formação

ambiental. A Câmara tomou conhecimento. $OH[DQGUH 0DQXHO 0RXUD

*XLPDUmHVde 24/01/05, pede autorização para proceder ao pagamento da dívida
de água em atraso, no valor de 1.036,99 ¼HPSUHVWDoões; Presente Informação
dos Serviços de Água sobre o assunto. Deliberado conceder o pagamento em 24
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prestações. -XQWD GH )UHJXHVLD GH 3DLR 0HQGHV nº1 de 10/01/05, pede o
fornecimento de material para a Casa Mortuária daquela freguesia; Presentes
orçamentos de diversas Firmas para o material pedido. Pendente para a próxima

reunião para análise das quantidades pedidas. (QFHUUDPHQWR E pelo Sr. Presidente
foi a reunião declarada encerrada, depois de lida e aprovada a minuta da acta que
contém 19 folhas, quando eram 17 horas.--------------------------------------------------







