CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos dez dias do mês de Março 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, 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
40M.--------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência
à reunião do vereador Manuel da Silva António, que não pode estar presente por
estar numa reunião da Segurança Social.---------------------------------------------------

3UHVHQWH5HVXPR'LiULRGD7HVRXUDULD1no valor total de 301.079,80

¼ WUH]HQWRVHXPPLOVHWHQWDHQRYHHXURVH oitenta centímos), sendo de Operações
Orçamentais no valor de 16.489,06 ¼ GH]DVVHLVPLOTXDWURFHQWRVHRLWHQWDHQRYH
euros e seis centímos), Operações Não Orçamentais no valor de 215.859,23 ¼
(duzentos e quinze mil oitocentos e cinquenta e nove euros e vinte e três centímos)
e documentos no valor de 68.728,44 ¼ VHVVHQWDHRLWRPLOVHWHFHQWRVHYLQWHHRLWR

euros e quarenta e quatro cêntimos). Inteirado 3HUtRGR$QWHVGD2UGHPGR'LD
Pelo vereador Carlos Martins foi abordado o assunto da obra do Terminal
Rodoviário, uma vez que a mesma está concluída, há necessidade de ser agendada
uma reunião para tratar do assunto, de modo a que aquele espaço possa começar a
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ser utilizado pelo público, pois como é do conhecimento de todos muita falta faz.
Pelo Sr. Presidente foi dito que já tinha solicitado reuniões com os operadores de

camionagem estando a aguardar o agendamento das mesmas. &RQWDELOLGDGH 

3DJDPHQWRV. Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de

530.090,65 ¼ TXLQKHQWRVHWULQWDPLOQRYHQWDHXURVHVHVVHQWDHFLQFRFHQWtPRV 

Inteirado. /LFHQFLDPHQWRGH2EUDV3DUWLFXODUHV±&RPSHWrQFLDV'HOHJDGDVQR
6U3UHVLGHQWHGD&kPDUDHPUHXQLmRGHPelo 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. 'HVFDUJD GH ÈJXDV 5HVLGXDLV ± $JUR]HO de 28/02/05, pede
autorização para encaminhar as águas residuais da fossa séptica da exploração
avícola, sita em Relvas, freguesia de Paio Mendes, para a ETAR Municipal.

Autorizado por unanimidade. =r]HURYR de 22/02/05, pede autorização para
encaminhar as águas residuais das fossas sépticas das explorações avícolas, sitas
em Ribeira das Pontes e Ribeira da Reconhecidas, da freguesia de Dornes e de Cruz
da Frazoeira e Alqueidão, da freguesia de Paio Mendes, para a ETAR Municipal.

Autorizado por unanimidade. $JUDGHFLPHQWR±)UHJXHVLDGH)HUUHLUDGR=r]HUH
nº42 de 01/03/05, agradece o apoio dado pela Câmara na realização da Feira de S.

Brás no passado dia 27 de Fevereiro. Tomaram conhecimento. (GLomR GH &'

ÈXGLR H 0XOWLPpGLD SHOR $JUXSDPHQWR GH (VFRODV GH )HUUHLUD GR =r]HUH
Presente informação do vereador Manuel António que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta, sobre a edição de um CD áudio e multimédia com canções
tradicionais portuguesas cantadas por alunos, pessoal docente e não docente, no
âmbito do projecto “Cancioneiro Popular –Um Tesouro a Descobrir” apoiado pelo
Ministério da Educação. A Câmara deliberou por unanimidade aderir apoiando o
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projecto com a compra de 100 CD‘s. &RQWUDFomR GH (PSUpVWLPR QR YDORU GH

 ¼  &ODXVXODV &RQWUDWXDLV Presentes as clausulas contratuais para o

empréstimo no valor de 82.483,00 ¼DUHDOL]DUFRPR%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJXês,
SA, designado por “Millennium bcp” e que ficam apensas em fotocópia à minuta
da acta dela fazendo parte integrante. Aprovadas com a abstenção dos vereadores

Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. &RQVHUYDomR GD (VWUDGD GR 6REUDO j

5LEHLUD 3HUHLUD /LPLWH GR &RQFHOKR  ± $SURYDomR GR 3ODQR GH 6HJXUDQoD H

6D~GH Presente informação nº11/2005 de 04/03/2005 da Técnica Superior de
Segurança e Saúde, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta, sobre o projecto
de segurança da obra em referência. Analisado foi o mesmo aprovado por

unanimidade. $UUDQMRV ([WHULRUHV QD 6HGH GH )UHJXHVLD GH ÈJXDV %HODV ±

3URMHFWR Presente informação técnica datada de 02/03/2005 elaborada pelo

Técnico Superior Sr. Eng.º Campelo e que fica apensa em fotocópia à minuta da
acta. Analisado o projecto foi deliberado aprová-lo, mas quando da execução da
obra, os trabalhos sejam prolongados até ao cruzamento do Carril. Os Serviços
devem elaborar um projecto para execução de uma rotunda naquele cruzamento.

Aprovado por unanimidade. 3HOR 6U 3UHVLGHQWH foi solicitado que fossem
introduzidos na ordem dos trabalhos os seguintes assuntos: “Atribuição de Bolsas
de Estudo – Reclamações”; “Fernando dos Santos, sobre pagamento de água”;
“Construção do Edifício Sócio-Cultural – Prorrogação de Prazo e Alteração ao
Plano Definitivo de Trabalhos”; “Contracção de Empréstimo no valor de 48.842,00

¼- Cláusulas Contratuais”; “Abertura de Conta Bancária para o projecto “Programa
Operacional Sociedade do Conhecimento – POS – Conhecimento”; “Intenção de
Adjudicação da empreitada de “Construção da Zona Industrial de Lameiras – 3ª
Fase”; Intenção de Adjudicação da empreitada de “Arranjos Exteriores para a Sede
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de Freguesia de Igreja Nova” ; “ Horácio Jesus Graça, pede auxílio de uma
habitação” ; “ Edital sobre limpeza de faixa de terreno” . Aceite por unanimidade as

referidas introduções. $WULEXLomRGH%ROVDVGH(VWXGR±5HFODPDo}HVPresentes

reclamações apresentadas pelas seguintes candidatas de acordo com o ponto 4 do
artigo 4º do Regulamento de Bolsas de Estudo: Ana Margarida Ricardo; Manuela
Sofia da Conceição Silva; Carla Margarida Coelho Gaspar Mendes. A Câmara
deliberou enviar as mesmas ao Júri do concurso para apreciação. Não participaram
na votação os vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado por fazerem parte

do Júri. )HUQDQGRGRV6DQWRVde 09/03/05, pede autorização para o pagamento da
dívida de água no valor de 109,56 ¼ VHP MXURV HP GXDV SUHVWDoões; Presente
informação dos Serviços de Água sobre o assunto. Deliberado autorizar o

pagamento em duas prestações com juros. &RQVWUXomRGR(GLItFLR6yFLR&XOWXUDO

±3URUURJDomRGH3UD]RH$OWHUDomRDR3ODQR'HILQLWLYRGH7UDEDOKRVPresente

informação nº012/2005 do Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente, Sr. Eng.º
Frias, e que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Analisado o assunto a
Câmara deliberou com a abstenção do vereador Sr. Carlos Salgado, conceder uma
prorrogação legal de 60 dias e aprovar a alteração ao plano definitivo de trabalhos e

do correspondente cronograma financeiro. &RQWUDFomR GH (PSUpVWLPR QR YDORU

GH¼&ODXVXODV&RQWUDWXDLVPresentes as clausulas contratuais para o

empréstimo no valor de 48.842,00 ¼ TXDUHQWD H RLWR PLO RLWRFHQWRV H TXDUHQWD H
dois euros), a realizar com a Caixa Geral de Depósitos, SA e que ficam apensas em
fotocópia à minuta da acta dela fazendo parte integrante. Aprovadas com a

abstenção dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. $EHUWXUD GH

&RQWD %DQFiULD SDUD R 3URMHFWR ³3URJUDPD 2SHUDFLRQDO 6RFLHGDGH GR

&RQKHFLPHQWR ± 326 ± &RQKHFLPHQWR Presente informação da Chefe de
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Repartição, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta sobre a abertura da conta
bancária para o projecto “ Programa Operacional Sociedade do Conhecimento –
POS – Conhecimento” . Deliberado por unanimidade abrir uma conta para o efeito,
sendo autorizados a movimentá-la as seguintes pessoas: Luís Ribeiro Pereira,
Presidente da Câmara; António Manuel Henriques de Jesus, Tesoureiro; Manuel da
Silva António, Vereador; Fernanda Maria Antunes Caldeira Ideias, Chefe de

Repartição. ,QWHQomR GH $GMXGLFDomR GD HPSUHLWDGD GH ³&RQVWUXomRGD=RQD

,QGXVWULDOGH/DPHLUDV±)DVHPresente relatório sobre o mérito das propostas

elaborado pela Comissão de Análises das propostas e que fica apensa em fotocópia
à minuta da acta. Deliberado por unanimidade a intenção de adjudicação da
empreitada “ Construção da Zona Industrial de Lameiras – 3ª Fase” à proposta
condicionada apresentada pelo concorrente Lena Engenharia e Construções, SA.

,QWHQomRGH$GMXGLFDomRGDHPSUHLWDGDGH³$UUDQMRV([WHULRUHVSDUDD6HGH

GH )UHJXHVLD GH ,JUHMD 1RYD´ Presente relatório sobre o mérito das propostas,

elaborado pela Comissão de Análises das propostas e que fica apensa em fotocópia
à minuta da acta. Deliberado por unanimidade a intenção de adjudicação da
empreitada “ Arranjos Exteriores para a Sede de Freguesia de Igreja Nova” à Firma

João Salvador, Lda. +RUiFLRGH-HVXV*UDoDsolicita que lhe seja concedida uma
habitação provisória, enquanto reconstroi a sua habitação, que foi alvo de incêndio
no dia 7 de Fevereiro de 2005.A Câmara deliberoupor unanimidade, em virtude da
tragédia, autorizar a ocupação de uma das habitações do Bairro Social que se
encontra devoluta, enquanto procede à reconstrução da habitação, de acordo com o

pedido até 6 meses. /LPSH]D GH IDL[D GH WHUUHQR SDUD UHGXomR GH ULVFR GH

LQFrQGLRIORUHVWDOPelo Presidente foi dado conhecimento do edital nº4/2005 que
fica apenso à minuta da acta, sobre o cumprimento do art.º 16º do Decreto-Lei
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nº156/2004 de 30 de Junho. Os trabalhos irão ter lugar a partir do dia 21 de Março
de 2005, numa faixa de 10 metros laterais, de terrenos florestais confinantes com as
seguintes vias municipais: - Estrada Regional 238 entre Regueiras e Vales; Estrada Municipal Ex - EN 348 entre Tojal/Pias/Ferreira do Zêzere e Castanheira; Estrada Municipal 520 entre Gravulha e o limite do Concelho em Portela do Bráz; Estrada Municipal 520 – 1 entre Brasileira e Bêco” ; - Estrada Municipal 520-2
entre Cruzamento da Ponte de Tabuado e Gontijas;- Estrada Municipal 521 entre
Besteiras/Dornes/Vale Serrão; - Estrada Municipal 529 entre a EN 238/Igreja
Nova/limite Concelho de Tomar; - Estrada Municipal 530 entre Ferreira do Zêzere
e limite do Concelho, em Casais; - Caminho Municipal 1062 entre Cagida e
Dornes; - Caminho Municipal 1064 entre a EN 238 e Rio Fundeiro; - Caminho
Municipal 1074 entre Igreja Nova e Sobral” ; “ Caminho Municipal 1081 entre
Areias/Meneixas/Rego da Murta; - Caminho Municipal 1082 entre Água de Todo o

Ano e Mourolinho. $OWHUDomRGDKRUDGDUHXQLmRGRSUy[LPRGLDGH0DUoR
Deliberado, em virtude da próxima reunião coincidir com a quinta-feira Santa, que
a reunião do executivo que se costuma a realizar às 14H e 30M será antecipada para

as 9H e 30M do mesmo dia. (QFHUUDPHQWR E pelo Sr. Presidente foi a reunião
declarada encerrada depois de lida e aprovada a minuta da acta que contém 62
folhas, quando eram 17H e 45M.---------------------------------------------------------







