CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos vinte e quatro 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,
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
30M----------------------------------------------------------------------------------------------

3UHVHQWH5HVXPR'LiULRGD7HVRXUDULD1, no valor total de 762.364,06

¼ VHWHFHQWRV H VHVVHQWD H GRLV PLO WUH]HQWRV H VHVVHQWD H TXDWUR HXURV H VHLV
centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 484.423,03 ¼
(quatrocentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e vinte e três euros e três
centímos), Operações Não Orçamentais no valor de 208.291,43 ¼ GX]HQWRVHRLWR
mil duzentos e noventa e um euros e quarenta e três centímos) e documentos no
valor de 69.646,53 ¼ VHVVHQWD H QRYH PLO VHLVFHQWRV H TXDUHQWD H VHLV HXURV H

cinquenta e três centímos). Inteirado. 3HUtRGR $QWHV GD 2UGHP GR 'LD Pelo
vereador Sr. Carlos Martins foi dito que os raides de protecção nas estradas Areias

– Tojal e Gontijas a Ponte de Tabuado ainda não existem e fazem imensa falta.
Pelo Sr. Presidente foi informado que já estão a ser efectuadas as medições para a
colocação dos mesmos.

&RQWDELOLGDGH  3DJDPHQWRV. Presente relação dos

pagamentos efectuados no valor total de 154.936,53 ¼ FHQWRHFLQTXHQWDHTXDWUR

mil novecentos e trinta e seis euros e cinquenta e três centímos). Inteirado. 3HGLGR
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GH$SRLR±)HGHUDomRGR)ROFORUH3RUWXJXrV±&RQVHOKR7pFQLFR5HJLRQDOGD

)HGHUDomR GR )ROFORUH 3RUWXJXrV SDUD D =RQD GRV 7HPSOiULRV informam da
realização de uma reunião de trabalho no dia 20 de Março de 2005 com Directores
e Ensaiadores (Federados) da Região de Turismo dos Templários e pedem o apoio
para esta actividade, nomeadamente a disponibilidade de instalações e almoço para
cerca de 35 pessoas. Deliberado com duas abstenções dos vereadores Sr. Carlos

Salgado e Sr. Carlos Martins ceder sala e oferecer o almoço. /LJDGRV%RPEHLURV

3RUWXJXHVHVnº693 de 04/02/05, informam da realização do “III Fórum Nacional

dos Bombeiros Honorários” e pedem o apoio da Câmara através da oferta de
lembranças alusivas ao Concelho para distribuírem a todos os Bombeiros presentes.

A Câmara tomou conhecimento. 5HGH (VFRODU SDUD  ± 'LUHFomR
5HJLRQDOGH(GXFDomRGH/LVERDnº2904 de 21/01/05, solicita informação sobre

as alterações a propor por esta Autarquia para o próximo ano lectivo 2005/2006, no
âmbito da Educação Pré - Escolar e Escolas Básicas do 1º Ciclo. Analisada a
situação foi deliberado pedir a suspensão da Escola Básica do 1º Ciclo de

Almogadel, sendo a escola integradora Chãos. 5HFROKD GH 3LOKDV H GH
$FXPXODGRUHV 8VDGRV ± 5HVLWHMR nº699 de 20/12/2004, remetem cópia do

contrato celebrado com a Empresa Ecopilhas, Lda, no âmbito da Recolha de pilhas
e acumuladores usados existentes no sistema da Resitejo. A Câmara tomou

conhecimento. 5HVtGXRV6yOLGRV±5HVLWHMRnº49 de 10/02/04, envia quadro com
os quantitativos de resíduos depositados no aterro sanitário no ano de 2004, bem
como o calculo da média mensal, a qual será aplicada na facturação do ano de 2005
e solicitam a aprovação da Câmara da média apresentada. Aprovado por

unanimidade. 3URORQJDPHQWR GH +RUiULR GH -DUGLP GH ,QIkQFLD ± $VVRFLDomR
GH 3DLV H (QFDUUHJDGRV GH (GXFDomR GR -DUGLP GH ,QIkQFLD H (VFROD GR 
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&LFOR GH ÈJXDV %HODV de 30/09/04, pede a atribuição de um subsidio para o
prolongamento do Jardim de Infância, para o ano lectivo de 2004/2005; Presente
informação do vereador Manuel António sobre o assunto. Deliberado por
unanimidade pagar o subsidio mensal no montante de 756,32 ¼ VHWHFHQWRV H

cinquenta e seis euros e trinta e dois centímos). /RWHDPHQWRGH8UEDQL]DomRGH

0DQXHO GH -HVXV $QWyQLR /GD ± 5HFWLILFDomR Deliberado rectificar de acordo

com a informação do Chefe de Secção. $OWHUDomRGH/RWHDPHQWR8UEDQRQ

±9DUDQGDVGR/DJR±&DVWDQKHLUD±)HUUHLUDGR=r]HUHSHUWHQFHQWHj)LUPD

7HPSODU6$ Deliberado por unanimidade aprovar as alterações do loteamento,

de acordo com a informação datada de 17/02/05, do Técnico Superior, Sr. Eng.º

Campelo e que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. 5HJUDVGH3DUWLFLSDomR

QDV0DUFKDVGH6DQWR$QWyQLRPresentes as regras de participação para as

Marchas de Santo António a realizar no dia 11 de Junho de 2005. Aprovadas por

unanimidade. 6XEVLGLR SDUD DV 0DUFKDV GH 6DQWR $QWyQLR Deliberado

atribuir um subsidio no montante de 2000 ¼ FRQIRUPH SRQWR  3HOR 6U

3UHVLGHQWH foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos trabalhos os
seguintes assuntos: “Intenção de Adjudicação da empreitada de Recuperação das

seguintes estradas: Estrada de Chãos a Vale do Brio; Estrada de Chãos ao Limite do
Concelho de Tomar; Estrada da EN 110 a Almogadel (por Lagoa)”; “Modificação
ao Orçamento nº1, no valor de 57.400,00 ¼H0RGLILFDoão ás Grandes Opções do

Plano nº1”. Aceite por unanimidade as referidas introduções. ,QWHQomR GH

$GMXGLFDomR GD HPSUHLWDGD GH 5HFXSHUDomR GDV VHJXLQWHV HVWUDGDV (VWUDGD

GH&KmRVD9DOHGR%ULR(VWUDGDGH&KmRVDR/LPLWHGR&RQFHOKRGH7RPDU

(VWUDGDGD(1D$OPRJDGHO SRU/DJRD Presente relatório sobre o mérito

das propostas da obra em causa, que fica apenso em fotocópia à minuta da acta.
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Deliberada a intenção de adjudicação da empreitada à proposta apresentada pelo

concorrente Construções Vias Manso, Lda. 3UHVHQWH0RGLILFDomRDR2UoDPHQWR

Q QR YDORU GH  ¼ FLQTXHQWD H VHWH PLO H TXDWURFHQWRV HXURV  H

0RGLILFDomRjV*UDQGHV2So}HVGR3ODQRQDeliberado com as abstenções dos

vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins, aprovar a Modificação ao

Orçamento e Plano nº1. (QFHUUDPHQWR E pelo Sr. Presidente foi a reunião
declarada encerrada depois de lida e aprovada a minuta da acta que contém 35
folhas, quando eram 16H e 30M.---------------------------------







