CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos dez dias do mês de Fevereiro do 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, 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.--------------------------------------------------------------------------------------------3UHVHQWH 5HVXPR 'LiULR GD 7HVRXUDULD 1  no valor de 385.553,13 ¼
(trezentos e oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e três euros e treze
centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 87.639,22 ¼ RLWHQWDHVHWH
mil seiscentos e trinta e nove euros e vinte e dois centímos), Operações Não
Orçamentais no valor de 228.264,31 ¼ GX]HQWRV H YLQWH H RLWR PLO GX]HQWRV H
sessenta e quatro euros e trinta e um centímos) e documentos no valor de 69.646,53
¼ VHVVHQWD H QRYH PLO VHLVFHQWRV H TXDUHQWD H VHLV HXURV H FLQTXHQWD H WUês
centímos). Inteirado. 3HUtRGR $QWHV GD 2UGHP GR 'LD Pelo Sr. Presidente foi
dado conhecimento que dia 12 de Fevereiro irá ser comemorado o 1º aniversário da
inauguração da Biblioteca com 1 peça de teatro infantil.

&RQWDELOLGDGH ±

3DJDPHQWRV. Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de
552.913,65 ¼ TXLQKHQWRVHFLQTXHQWDHGRLVPLOQRYHFHQWRVHWUH]HHXURVHVHVVHQWD
e cinco centímos). Inteirado. /LFHQFLDPHQWR GH 2EUDV 3DUWLFXODUHV ±
&RPSHWrQFLDV'HOHJDGDVQR6U3UHVLGHQWHGD&kPDUDHPUHXQLmRGH
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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. 3HGLGRGH$SRLR±-XQWDGH)UHJXHVLD
GH 'RUQHV nº102 de 18/02/2004, pede o apoio da Câmara para aquisição de um
edifício para sede da Junta. Deliberado por 3 votos a favor e 2 votos contra
apresentados pelos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado, atribuir um
subsidio no valor de quinze mil euros, atendendo às condições que a actual Junta de
Freguesia tem dado que se situa no 1º andar de um edifício antigo, sem condições
de acesso, que não permitem o acesso a pessoas com dificuldade de mobilidade. Os
vereadores declararam que votaram contra porque verificaram que o edifício que a
Junta de Freguesia pretende adquirir já foi comparticipado na sua aquisição à
Associação de Cultura e Recreio de Dornes, no inicio do 2º trimestre de 2000,
tendo vindo recentemente à reunião de Câmara uma proposta de venda do mesmo
edifício à Câmara Municipal, assunto que foi retirado da ordem dos trabalhos por
não ter havido consenso. É apresentado agora um pedido de subsidio pela Junta de
Freguesia Dornes, quando são as mesmas pessoas que dirigem a Associação ou dela
fazem parte, quer da Junta de Freguesia, denotando por isso uma falta de bom
senso, dado que na primeira proposta não houve consenso optaram por esta via.
Verifica-se que a sede de Freguesia de Dornes tem sede própria, apesar de na
mesma estar instalada a Associação Flor Zêzere, Entidade Privada, embora de
carácter Associativo; estamos pois perante o problema de pedido de subsídios
contínuos, que ao ser deferido este pedido subverte a igualdade no tratamento com
as outras Juntas de Freguesia. Assim julgam que quem eventualmente poderá
proceder à aquisição será a Associação Flor Zêzere ou caso a Junta pretenda que
efectue uma candidatura para o efeito, caso as mesmas existam. $67$4±
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$VVRFLDomR GH 6HUYLoRV 7pFQLFRV SDUD $SRLR j 4XDOLGDGH nº310 de 20/10/05,
pede a concessão de um adiantamento no valor de 2.489,08 ¼SDUDH[HFXoão dos
projectos de especialidade do edifício sede da Astaq. Aprovado por 3 votos a favor
e 2 votos contra dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado, por
entenderem que a repartição dos encargos não é coerente com a proporcionalidade
dos Municípios envolvidos. ,QYHVWLPHQWRQR&RQFHOKR±&HQWURGH(PSUHJRGH
7RPDUnº1213 de 25/01/05, pede o parecer casuístico da Câmara relativamente à
viabilidade da implementação de um projecto de investimento no Concelho de
Ferreira do Zêzere, sito na Rua Brigadeiro Lino Valente, nesta Vila, para a
actividade de “Serviços de Contabilidade e Gestão”, em que são promotores: Carla
Maria Monteiro Rua Ferreira e Hugo Miguel Dias Ferreira. Deliberado dar parecer
favorável. 5HFXUVRV +XPDQRV ± 6HUYLoR GH )LQDQoDV GH )HUUHLUD GR =r]HUH
nº140 de 26/01/05, pede o apoio de meios humanos, para apoio administrativo
daqueles Serviços, designadamente na vertente de avaliação de prédios urbanos.
Deliberado fazer uma candidatura ao Centro de Emprego e assumir os encargos.
-XQWDGH)UHJXHVLDGH3DLR0HQGHVnº1 de 10/01/05, de novo a reunião, pede o
apoio da Câmara para fornecimento de diverso material para construção da Casa
Mortuária; Presentes orçamentos de diversas Firmas para o material pedido bem
como Informação do Sr. Eng.º Campelo sobre o assunto. Dado que o terreno é
propriedade da Fábrica da Igreja Paroquial de Paio Mendes, a Câmara deliberou
conceder os materiais solicitados de acordo com a informação técnica, ao
proprietário do terreno. $UUDQMRV ([WHULRUHV QD 6HGH GH )UHJXHVLD GH 3LDV ±
7UDEDOKRV D 0DLV Presente informação nº4/2005 de 04/02/2005 do Chefe de
Gabinete de Apoio ao Presidente, Sr. Eng.º Frias, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta, sobre trabalhos a mais na obra em referência. Deliberado com 2
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abstenções dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado: - Aprovar os
preços unitários dos trabalhos de espécie diversa da do contrato, propostos pelo
empreiteiro; - Aprovar a realização dos trabalhos a mais constantes nas duas
propostas do empreiteiro; - Que o prazo para a realização dos trabalhos seja de 15
dias seguidos. 3URSRVWD ± $FWLYLGDGHV &XOWXUDLV H /~GLFDV SDUD 
Considerando o que vem sendo a actividade desenvolvida junto das colectividades
e por iniciativa própria do Município, bem como a sequência das actividades já
desenvolvidas em anos anteriores e consolidadas, proponho como actividade de
carácter cultural e lúdico para o ano de 2005 as constantes do documento anexo. As
mesmas visam a vertente formativa em várias áreas, a vertente cultural com a
recolha e incentivo de desenvolvimento de actividades e preservação do bem
cultural existente. Pretende-se ainda que sejam envolvidos todos os níveis etários.
Assim, proponho seja aprovada a proposta em anexo, bem como todas as despesas
inerentes à prossecução e ao desenvolvimento das mesmas. O vereador. Manuel da
Silva António. Actividades Culturais e Lúdicas para o ano de 2005 – Aulas de
Dança. Continuação desta actividade, iniciada em 2003, decorrendo as aulas em
Ferreira do Zêzere. As aulas encontram-se divididas por vários horários e escalões
de desenvolvimento. Serão efectuadas algumas deslocações programadas para
visitar locais relacionados com a área. Aulas de Natação para alunos do 1º Ciclo
Ensino Básico. Decorre a actividade correspondente ao ano lectivo de 2004/05,
integrada na programação do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere. A
autarquia assegura os transportes, técnicos formadores e acesso à piscina municipal.
Actividades na Biblioteca Municipal. Desenvolvimento de actividades para alunos
do 1º ciclo do ensino básico, em plano articulado com o Agrupamento de Escolas,
ao longo do ano lectivo e com apoio de Educadora de Infância destacada pelo
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Ministério da Educação. Actividades em meio aquático para idosos. Continuação
das actividades com idosos do Concelho na Piscina Municipal, proporcionando
transporte aos participantes uma vez por semana, a partir das diversas freguesias do
Concelho. Actividades ludico-desportivas nos campos de jogos. Técnico do
Município desenvolve actividades ludico-desportivas com jovens dos Jardim de
Infância nos espaços dos Polidesportivos já existentes e espaços das Associações,
quando necessário. Estas actividades serão alargadas a outros escalões etários nos
períodos de férias escolares. Comemoração do 1º aniversário da Inauguração da
Biblioteca Municipal. Actividade promovida pela Biblioteca Municipal, com a
envolvencia dos alunos do 1º ciclo que queiram aderir. Exibição de uma peça de
teatro no dia 12 de Fevereiro, no Cine - Teatro Municipal Ivone Silva, sendo
assegurado o transporte dos alunos interessados em assistir à mesma. Teatro.
Decorrem os trabalhos de ensaio e montagem da peça de teatro “O Pai Tirano”, a
ser exibida entre Março e final de Maio no Cine-Teatro municipal, aos sábados à
noite. A actividade formativa do grupo de dança/teatro da Câmara Municipal,
através da professora ao serviço do município, continua assim em frente,
envolvendo um significativo grupo de pessoas. Deseja-se uma adesão de público
idêntica ao ano anterior, motivante e dinâmica. Lançamento de Concurso de
Fotografia (para a Juventude). Subordinado a temas locais (ex.: Fª Zêzere, O rio, As
nossas paisagens, etc.) será lançado em Abril um concurso de fotografia para a
juventude (até aos 20 anos), com regras de participação a definir e atribuição de
prémios de participação. Decorrerá até final do Verão. Os trabalhos seleccionados
por júri a criar serão expostos em Dezembro. Esta iniciativa terá repetição para
fotografias do período Outono/Inverno, com respectiva exposição no final do verão
seguinte. Livro de Banda Desenhada. Promover a criação de pequenas histórias em
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Banda Desenhada, com temas do nosso Concelho, a serem efectuadas por crianças
do 1º e 2º ciclo do ensino básico até final do ano lectivo de 2004/05. Após selecção
por júri a designar, serão editadas em livro que será lançado em Dezembro. A
iniciativa será lançada no início do 3º período lectivo (Abril/2005). Festa da
Primavera para a 3ª idade. Depois do êxito da iniciativa em 2004, decorrerá em
2005, em Abril, estando prevista a sua realização na Quinta do Adro, em Ferreira
do Zêzere. Esta actividade de convívio e confraternização de idosos com mais de
60 anos, com animação diversa, envolverá almoço e lanche. Será solicitado o
empenhamento das Juntas de Freguesia do Concelho e dos grupos de carácter
lúdico - musical. Abrigo da Tradição. Lançamento da iniciativa, durante a Festa da
Primavera para a 3ª Idade, pretendendo-se promover os saberes e conhecimentos da
população mais idosa, mediante criação e/ou mostra de artes, ofícios, histórias,
utensílios, etc., em períodos específicos e segundo áreas temáticas, no espaço da
Casa da Quinta do Adro. A partir do 2º semestre de 2005 serão desenvolvidas
várias fases da iniciativa “Abrigo da Tradição”, mediante mostras abertas ao
publico na Casa da Quinta do Adro. Pretende-se o máximo envolvimento das
pessoas que estiverem na origem dos diversos temas expostos, sendo eles a explicar
todo o significativo do que estiver albergado naquele espaço. Dia Mundial da
Criança. Efectuar comemoração do Dia Mundial da Criança no dia 1 de Junho,
através do desenvolvimento de actividades lúdicas diversas para crianças e jovens
alunos do Concelho, em articulação com o Agrupamento de Escolas.
Comemorações do Feriado Municipal. - Marchas populares de Santo António.
Desfile das Marchas populares de Santo António no dia 11 de Junho, incentivando
as colectividades e Juntas de Freguesia para a participação de todas as freguesias
nas marchas. Atribuição de subsidio às marchas participantes nos termos dos anos
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anteriores. – Rota aérea ao Lago Azul. Realização do encontro de ultraleves no
aeródromo municipal de Valadas, durante a 1ª quinzena do mês de Junho, em
termos idênticos aos anos anteriores. A actividade incluirá a divulgação adequada,
inscrições de participação, almoço para os participantes e oferta de lembrança do
evento. Carece da colaboração do Agrupamento de Escuteiros, Bombeiros
Voluntários e GNR. – Espectáculo com Raul Solnado. Apresentação no CineTeatro Municipal Ivone Silva, dia 13 de Junho, de espectáculo do artista Raul
Solnado, dedicado a toda a população. Actividades Ludico-desportivas. O êxito
alcançado nos anos anteriores exige a continuação das actividades de verão para as
crianças e jovens do Concelho. Como vem sendo hábito, decorrerão nos meses de
férias escolares de verão e serão destinatários as crianças e jovens, residentes no
Concelho, agrupados por escalões etários. As actividades a desenvolver decorrerão
no Concelho e em visitas a outros locais julgados significativos para a formação e
lazer dos intervenientes. Será assegurado transporte, alimentação e deslocações dos
participantes, acompanhados por técnicos da autarquia. Círius 2005 – 28 de Agosto
de 2005. Tal como o previsto, terá lugar a representação da iniciativa Círius – Via
Sacra Profana, nos cruzeiros até Dornes. A iniciativa foi já lançada junto das
Colectividades e Juntas de Freguesia do Concelho, pretendendo-se o envolvimento
de toda a população. A caracterização base do evento é de “Teatro de Rua”, com a
associação de religiosidade ou outra que cada um lhe queira associar. A
responsabilidade de encenação será da Técnica ao serviço do Município, Dr.ª Ana
Paula Eusébio, com base na versão do Eng.º Carlos Carvalheiro; A produção é da
Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere. Em todas as fases de ensaios, divulgação
e produção haverá envolvimento directo das entidades participantes. Maratona do
Fado. Sendo uma iniciativa de muito agrado da população, será levado a cabo a sua
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quarta edição, a decorrer em Outubro e com a presença de artistas contratados para
o efeito. Será solicitado o apoio de uma Colectividade que reuna condições para o
efeito. Maratona de Música Popular. Depois de iniciativas nesta área em anos
anteriores, verificando-se uma dinâmica concelhia considerável nesta área musical,
será desenvolvida uma tarde que possa reunir os grupos locais e grupos convidados.
O recurso a espaço adequado e que possa proporcionar condições de assistência aos
espectadores será tido em consideração para a selecção do local. Decorrerá em
Novembro. Música nas Igrejas. Em Dezembro, na Igreja de Areias, será
concretizada mais uma iniciativa deste género. A boa resposta do público nos anos
anteriores é um garante de valer a pena repetir, proporcionando a audição de temas
de música sacra/clássica, num espaço muito especial. Carece da colaboração da
autarquia local, da Paróquia de Areias e da Diocese. Exposição de Fotografia. As
fotografias da Juventude, seleccionadas em concurso, serão objecto de mostra
publica em Ferreira do Zêzere. Lançamento de Livro de Banda Desenhada. O livro
resultante dos trabalhos dos alunos do 1º ciclo do Ensino Básico será editado e
lançado. Festa de Natal para crianças. Realização de Festa de Natal para alunos dos
Jardins de Infância e 1º ciclo do ensino básico do concelho, em articulação com o
Agrupamento de Escolas. Colaboração em Festa de Natal para alunos do 2º e 3º
ciclo e Secundário da Escola EB2,3/S de Ferreira do Zêzere, por articulação directa
com o Órgão de Gestão daquele estabelecimento de ensino. Encontro de Cantar os
Reis de 2006. Dada a data de realização do mesmo (seis de Janeiro de 2006), será
dinamizado o referido encontro junto das colectividades, conforme vem sendo
hábito e tradição. Será prestada a colaboração às Juntas de Freguesia do Concelho e
Colectividades na realização de diversas iniciativas desportivas e culturais que
envolvam meios do município (cedências de transportes, de palco, de equipamento
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de som, apoios pontuais de outro carácter). Pelos vereadores Sr. Carlos Salgado e
Sr. Carlos Martins foi dito: 1º- Actividades que foram levadas a efeito por
Associações e que correram bem deviam de ser contactadas no sentido de saber se
estão interessados em continuar; 2º- Círius, lamentam que tenha passado para 3
anos; 3º- Quando foi constituída uma Comissão na altura, propôs, que fossem
descentralizadas as actividades pelos diversos locais do Concelho; 4º- O ano de
2005 é ano de eleições e não deveria haver actividades num período de 45 dias
anteriores às mesmas. Pelo Sr. Presidente foi dito que entende que as actividades
estão abertas a todos os partidos. Deliberado por unanimidade aceitar a proposta.
Todavia na actividade Rota Aérea a realizar na 1ª quinzena de Junho foi deliberado
contactar a Associação Cultural Regional do Zêzere, a fim de a mesma se
pronunciar se quer assumir a realização deste evento. &RQWUDFomRGHHPSUpVWLPR
QRYDORUGH¼$GMXGLFDomR)LQDODeliberado, com as abstenções dos
vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado e depois da Assembleia
Municipal em sessão de 17 de Dezembro de dois mil e quatro ter autorizado a
contracção do empréstimo, adjudicar à Caixa Geral de Depósitos o empréstimo em
causa, por ser a Instituição que oferece melhores condições. $TXLVLomRGH3DUFHOD
GH 7HUUHQR H +DELWDomR D &OiXGLD 3DWUtFLD 1XQHV 3LQKHLUR $OYHV H 2XWURV
Pelo Sr. Presidente e de acordo com a deliberação de Câmara do dia 13 de Janeiro
do ano em curso, foi dado conhecimento que as proprietárias do imóvel aceitaram
vender pelo preço da avaliação, ou seja pela importância de 56.707,66 ¼ FLQTXHQWD
e seis mil setecentos e sete euros e sessenta e seis centímos). Foram dados poderes
ao Sr. Presidente para assinar a escritura 3HOR 6U 3UHVLGHQWH foi solicitado que
fossem introduzidos na ordem dos trabalhos os seguintes assuntos: “Associação de
Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias, pede a parceria da Câmara para
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candidatura ao Programa Progride”: “Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Ferreira do Zêzere, nº Dir-66705 de 07/02/05, informa que em
parceria com o Sport Club Ferreira do Zêzere irão realizar um passeio Todo o
Terreno, pelo que solicita o apoio da Câmara para o jantar de encerramento do
referido evento”; “CRIFZ”; “Arranjos exteriores da Sede de Freguesia de Pias Alteração ao Plano Definitivo de Trabalhos”. Aceite por unanimidade as referidas
introduções. $VVRFLDomRGH0HOKRUDPHQWRVH%HP(VWDU6RFLDOGH3LDVpede a
parceria da Câmara para candidatura ao Programa Progride. A Câmara deliberou
por unanimidade aderir à parceria. $VVRFLDomR +XPDQLWiULD GRV %RPEHLURV
9ROXQWiULRV GH )HUUHLUD GR =r]HUH nºDir-66705 de 07/02/05, informa que em
parceria com o Sport Club Ferreira do Zêzere irão realizar um passeio Todo o
Terreno, pelo que solicitam o apoio da Câmara para o jantar de encerramento do
referido evento. A Câmara deliberou com a ausência dos vereadores Sr. Carlos
Salgado, Sr. Carlos Martins, Sr. Manuel António e Dr. Jacinto, por pertencerem aos
Corpos Sociais das Associações, dar um subsidio para suportar o jantar de
encerramento do evento. &5,)=±&HQWURGH5HFXSHUDomR,QIDQWLOGH)HUUHLUD
GR =r]HUH ofício nº8/2005 datado de 20/01/2005, pede a parceria da Câmara no
programa Progride, criado pela Portaria nº730/2004 que visa essencialmente
promover a inclusão social em áreas marginalizadas e degradadas e combater o
isolamento, a desertificação e a exclusão em zonas deprimidas. A Câmara deliberou
por unanimidade aderir à parceria. $UUDQMRVH[WHULRUHVGD6HGHGH)UHJXHVLDGH
3LDVPresente informação nº6/2005 datada de 10/02/2005 do Chefe de Gabinete de
Apoio ao Presidente, Sr. Eng.º Frias e que fica apensa em fotocópia à minuta da
acta. A empresa Construções Aquino & Rodrigues, SA, apresenta alteração ao
plano definitivo de trabalhos motivada pela prorrogação legal de 30 dias aprovado
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pela Câmara Municipal. Deliberado aprovar a alteração ao plano definitivo de
trabalhos, com as abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos
Martins. 0LOOHQLXP %&3 Apresentam aditamento ao contrato de abertura de
crédito celebrado em 20 de Novembro de 2003, cláusula 10º (Pagamento de Juros)
e que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Aprovado por unanimidade.
(QFHUUDPHQWR E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada quando
eram 18H e 15M, depois de lida e aprovada a minuta da acta que contém 48
folhas.---------------------------------------------------------------------------







