CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos vinte e quatro 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,
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 e Manuel da Silva António.-------------------Não compareceu à reunião os vereadores Srs. Carlos Alberto Mendes Martins
e Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores.-----------------------------------------------------A reunião foi secretariada por Fernanda Maria Antunes Caldeira Ideias, Chefe
de Repartição.------------------------------------------------------------------------------E sendo horas o Exmo. Presidente declarou aberta a reunião pelas 9H e 45M.
------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência
à reunião dos Senhores Vereadores Carlos Alberto Mendes Martins e Dr. Jacinto
Manuel Lopes Cristas Flores.----------------------------------------------------------------

3UHVHQWH5HVXPR'LiULRGD7HVRXUDULD1 no valor total de 612.744,81

¼ VHLVFHQWRV H GR]H PLO VHWHFHQWRV H TXDUHQWD H TXDWUR HXURV H RLWHQWD H XP
centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 341.580,11 ¼ WUH]HQWRVH
quarenta e um mil quinhentos e oitenta euros e onze centímos), Operações Não
Orçamentais no valor de 202.600,25 ¼ GX]HQWRVHGRLVPLOVHLVFHQWRVHXURVHYLQWH
e cinco centímos) e documentos no valor de 68.561,38 ¼ VHVVHQWD e oito mil

quinhentos e sessenta e um euros e trinta e oito centímos). Inteirado. 3HUtRGR

$QWHV GD 2UGHP GR 'LD Estiveram presentes nesta reunião, a esposa do Sr.
Américo Dias Afonso, o Sr. Adelino Jesus Clara e a Srª Maria Lizete Marmelo
Clara, acompanhados pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira do
Zêzere, a solicitarem à Câmara a colocação de três postes de iluminação pública,
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junto das suas casas de habitação, sitas na estrada que liga o Chão da Serra à
Estrada de Portinha. O Sr. Presidente da Câmara informou estes Munícipes de que
iria junto da EDP solicitar o orçamento para a colocação dos referidos postes, tendo
informado ainda, de que, os custos são sempre suportados em 50% pela EDP e os
restantes 50% pelo(s) interessado(s). No final desta questão, o Sr. Presidente da
Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, informou a Câmara e os munícipes atrás
mencionados de que a Junta de Freguesia irá solicitar à Câmara, através de ofício, a
colocação de três postes de iluminação pública, junto às habitações referidas. De
seguida, o Sr. vereador Carlos Salgado fez a seguinte exposição: Recolha do Lixo.
Já por diversas vezes os vereadores do Partido Socialista, chamaram a atenção do
executivo para o bom funcionamento da recolha do lixo. Continua-se a ver
situações de três caixotes de lixo em diversos sítios, nomeadamente na Vila, o que
denota uma péssima organização do pelouro que tem a responsabilidade do lixo.
Torna-se urgente, que o mais rapidamente sejam tomadas medidas, para que haja
uma boa distribuição de contentores do lixo, que evitarão em alguns casos, tantas
recolhas do mesmo. Que seja efectuada o mais rapidamente o levantamento das
situações dos casos, que ao não terem contadores de lixo, não pagam por esse facto
a taxa da recolha do lixo. Foram já aventados um número razoável de situações,
mas embora o executivo tenha sido já por várias vezes chamado à atenção para o
facto, faz de orelhas moucas ou limita-se a comentar que se está a tratar do caso. É
de realçar que se está a cometer uma injustiça para com aqueles munícipes que
pagam a sua taxa de recolha de lixo. Terrenos situados na Rua dos Bombeiros. Já
por diversas vezes o assunto dos logradouros de algumas casas, sitas na Rua dos
Bombeiros, que confinam com a C+S veio a reunião de Câmara, tendo inclusive
sido chamados alguns proprietários, para se solucionar uma vez por todas o
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problema. Pensamos que o assunto está a passar à história ou que não há vontade
do executivo resolver o problema. Chamamos pois a atenção, que já passou tempo

de mais, para que o assunto seja resolvido. &RQWDELOLGDGH3DJDPHQWRV. Presente
relação dos pagamentos efectuados no valor total de 77.038,80 ¼ VHWHQWDHVHWHPLO

trinta e oito euros e oitenta centímos). Inteirado. /LFHQFLDPHQWR GH 2EUDV

3DUWLFXODUHV ± &RPSHWrQFLDV 'HOHJDGDV QR 6U 3UHVLGHQWH GD &kPDUD HP

UHXQLmR GH  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. ([SHGLHQWH±
&HGrQFLD GH (VFROD ± $VVRFLDomR 5HFUHDWLYD GH &DoDGRUHV GR )UHL[LDO de

02/03/05, pede a cedência das instalações da Escola de Ponte de Tabuado para a
sede da Associação. Deliberado por unanimidade ceder as instalações da Escola de
Ponte do Tabuado para a sede daquela Associação, mediante a celebração de um
Protocolo entre a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere e a Associação

Recreativa de Caçadores do Freixial. 6XEVLGLR ± $VVRFLDomR 5HFUHDWLYD H
&XOWXUDOGH0DWRVH%DUEDWRVpede a atribuição de um subsidio para aquisição

de equipamentos. Deliberado por unanimidade, conceder um subsidio no valor de
672,00 ¼ VHLVFHQWRV H VHWHQWD H GRLV HXURV  SDUD DTXLVLoão de equipamentos. O
documento da cabimentação deste valor fica em fotocópia anexo à minuta da acta.

,QGHPQL]DomR±$QDEHOD5RGULJXHV0DUTXHV*RQoDOYHVde 03/03/05, informa
do acidente que teve com o seu automóvel na estrada municipal que liga Pereiro a
Milheiros, devido a falta de sinalização e pede uma indemnização para reparação da
viatura no valor de 4.600,00 ¼ FRQIRUPH GRFXPHQWR TXH DSUHVHQWD 3UHVHQWH
parecer do Consultor Jurídico sobre o assunto. Depois de analisado este assunto, foi
deliberado por unanimidade, não pagar a indemnização peticionada pela Srª
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Anabela Rodrigues Marques Gonçalves. $EHUWXUD GH &RQWD %DQFiULD SDUD R

SURMHFWR ³(VSDoR ,QWHUQHW QD %LEOLRWHFD 0XQLFLSDO GH )HUUHLUD GR =r]HUH´
Deliberado por unanimidade proceder à abertura de uma conta bancária na Caixa
Geral de Depósitos para o projecto “Espaço Internet na Biblioteca Municipal de
Ferreira do Zêzere”, integrado no Programa Operacional Sociedade do
Conhecimento – POS - Conhecimento, ficando autorizados a movimentar a referida
conta, o Sr. Presidente da Câmara, Luís Ribeiro Pereira, o Sr. Vereador Manuel da
Silva António, o Tesoureiro do Município, António Manuel Henriques de Jesus e a

Chefe de Repartição, Fernanda Maria Antunes Caldeira Ideias. 6LVWHPD GH

6DQHDPHQWR GH 5LR )XQGHLUR ± 7HUUHQR SDUD (( ± &RQWUDSDUWLGDV SHOD

FRQVWUXomR HP WHUUHQR SULYDGR De acordo com a informação técnica nº8/2005,
apresentada pelo Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente e que fica anexa em
fotocópia à minuta desta acta, foi deliberado por unanimidade, aceitar as condições
constantes na referida informação, sobre a autorização do proprietário do terreno,

onde é necessário construir a Estação Elevatória EE1. 6LVWHPDGH6DQHDPHQWRGH

5LR )XQGHLUR ± 7HUUHQR SDUD (( ± &RQWUDSDUWLGDV SHOD &RQVWUXomR GD

(VWDomR (OHYDWyULD (( HP WHUUHQR SULYDGR De acordo com a informação

técnica nº9/2005, apresentada pelo Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente e que
fica em fotocópia anexa a esta minuta da acta, foi deliberado por unanimidade,
aceitar as condições constantes na referida informação técnica, sobre a autorização
do proprietário do terreno, onde é necessário construir a Estação Elevatória EE2.

6LVWHPD GH 6DQHDPHQWR GH 5LR )XQGHLUR ± 7HUUHQR SDUD ((L ±

&RQWUDSDUWLGDV SHOD &RQVWUXomR GD HVWDomR (OHYDWyULD ((L HP WHUUHQR

SULYDGRDe acordo com a informação técnica nº10/2005, apresentada pelo Chefe
de Gabinete de Apoio ao Presidente e que fica em fotocópia anexa a esta minuta da
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acta, foi deliberado por unanimidade, aceitar as condições constantes na referida
informação técnica, sobre a autorização do proprietário do terreno onde é

necessário construir a Estação Elevatória EE2i. 3URJUDPD 3URJULGH ± 5HGH
6RFLDOFoi presente a esta reunião a informação do Sr. Vereador Manuel da Silva

António e que fica anexa à minuta da acta, sobre a candidatura apresentada pela
Câmara ao Programa Progride. O Sr. Vereador informou ainda de que o prazo de
entrega desta candidatura destinada à implementação da Rede Social, neste
Concelho, terminou a 23 do mês em curso, pelo que não houve espaço de tempo da
apresentação da mesma em reunião de Câmara. Depois de analisado o assunto e
prestados os devidos esclarecimentos, foi deliberado por unanimidade rectificar

esta Candidatura. 3URWRFRORV HIHFWXDGRV FRP DV -XQWDV GH IUHJXHVLD GH ÈJXDV

%HODV H 3LDV QR kPELWR GRV 7UDQVSRUWHV (VFRODUHV Foram presentes a esta
reunião, os Protocolos celebrados com a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere e
as Juntas de Freguesia de Águas Belas e Pias, no âmbito dos Transportes Escolares.
Deliberado por unanimidade, aceitar as clausulas dos mesmos. Deliberado ainda
chamar a atenção das entidades que efectuam os transportes escolares neste
Concelho, do cuidado que devem ter para o cumprimento do novo Código da
Estrada, no que diz respeito aos transportes das crianças. A Câmara irá enviar
legislação actualizada para cada uma das entidades que executam os Transportes

Escolares. 3HOR 6U 3UHVLGHQWH foi solicitado que fossem introduzidos na ordem
dos trabalhos os seguintes assuntos: “Contracção de Empréstimo – Informação do
Sr. Presidente”; “Modificação ao Orçamento nº2, no valor de 98.700,00 ¼ H
Modificação às Grandes Opções do Plano nº2”; “Impressionarte – Agencia de
Publicidade, Lda, sobre licença de publicidade sonora”; “Sport Club Ferreira do
Zêzere, sobre Passeio Todo o Terreno”; “Peça de Teatro “O Pai Tirano” –
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Informação do Vereador Manuel António” ; “ Bolsas de Estudo – Homologação” .

Foram aceites por unanimidade as referidas introduções. &RQWUDFomR GH

(PSUpVWLPR ± ,QIRUPDomR GR 6U 3UHVLGHQWH Foi presente a esta reunião de
Câmara a informação do Sr. Presidente, que fica anexa em fotocópia à minuta desta
acta, do montante até ao qual o Município de Ferreira do Zêzere pode contrair

empréstimo até ao valor de 537.693,00 ¼ TXLQKHQWRVHWULQWDHVHWHPLOVHLVFHQWRVH
noventa e três euros), de acordo com a comunicação da DGAL, na sequência do
rateio efectuado para o ano de 2005. A contracção deste empréstimo foi aprovado
com a abstenção do Sr. Vereador Carlos Salgado. Este empréstimo destina-se para
as obras de Infra-estruturas da Zona Industrial – 500.000,00 ¼HGR(GLItFLR6yFLRCultural – 37.693,00 ¼)RLGHOLEHUDGRDLQGDSHGLUFRQVXOWDàs Instituições bancárias
a seguir indicadas, mediante as seguintes condições: Duração do empréstimo, 20
anos com um período de carência de 2 anos, com prestações trimestrais; taxa
Indexante Euribor 3 meses. Instituições Financeiras a consultar: Caixa Geral de
Depósitos, Millennium BCP; Banco Totta; Banco Português de Negócios e Caixa
de Crédito Agrícola. Deliberado solicitar autorização à Assembleia Municipal para

contracção deste empréstimo. 0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR Q QR YDORU GH

 ¼ H 0RGLILFDomR jV *UDQGHV 2So}HV GR 3ODQR Q Presente
Modificação ao orçamento nº2 no valor de 98.700,00 ¼H0RGLILFDoão às Grandes
Opções do Plano nº2, que vai ficar anexa em fotocópia à minuta desta acta e que foi

aprovada com a abstenção do Sr. Vereador Carlos Salgado.  ,PSUHVVLRQDUWH ±

$JrQFLD GH 3XEOLFLGDGH /GD sobre licença de publicidade sonora. De acordo
com a informação da Engenheira Técnica Civil, Madalena Batista, foi deliberado

por unanimidade conceder a licença de publicidade sonora. 6SRUW&OXE )HUUHLUD

GR =r]HUH sobre Passeio Todo o Terreno. A Câmara tomou conhecimento da
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realização para o dia 26 de Março de 2005, do passeio todo o terreno. 3HoD GH

7HDWUR³R3DL7LUDQR´±,QIRUPDomRGR9HUHDGRU0DQXHO$QWyQLRPresente a
informação apresentada pelo Sr. Vereador Manuel da Silva António, e que fica
anexa à minuta da acta, em fotocópia, onde foi dado conhecimento à Câmara sobre
a realização da peça de Teatro “ O Pai Tirano” , no Cine-Teatro Municipal Ivone
Silva, com a sua estreia prevista para o início do próximo mês de Abril. Foram
aprovadas por unanimidade as condições de ingresso, propostas na informação,

ficando o valor do bilhete para os restantes espectadores, de três euros.

+RPRORJDomR)LQDOGDDFWDGR-~ULGRFRQFXUVRSDUDDWULEXLomRGH%ROVDVGH

(VWXGR H GH 'HVORFDomR 'LiULD Na sequência da deliberação de Câmara de
10/03/2005, foi presente a acta do Júri do concurso para atribuição de Bolsas de
Estudo e de Deslocação Diária, aos estudantes do Ensino Superior Oficial que no
corrente ano lectivo de 2004/2005, frequentam aquele grau de ensino. A acta foi
homologada por unanimidade. O vereador Sr. Carlos Salgado não participou na
votação, por fazer parte do Júri do concurso. A acta fica apensa em fotocópia à
minuta. Os candidatos seleccionados para a Bolsa de Estudo são: 1- Ana Carina
Urbano Torrejais; 2- Sónia Cristina Farinha Vicente; 3- Marta Sofia da Graça
Alcobia; 4- Ana Margarida da Costa Ricardo; 5- Dina Isabel Godinho Malheiro. Os
candidatos seleccionados para a Bolsa de Deslocação Diária são: 6- Ana Filipa
Marçal Garcêz; 7- André Filipe Alves Oliveira; 8- Tiago Alexandre Azevedo
Rodrigues; 9- Ana Vanessa Guedes Teixeira; 11- Ana Luisa Alcobia Pereira.

(QFHUUDPHQWR E não havendo nada mais a tratar, foi a reunião declarada
encerrada pelo Sr. Presidente, depois de lida e aprovada a minuta da acta que
contém 47 folhas, quando eram 11 horas e 45 minutos.----------------------------------







