





CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos vinte e um dias do mês de Abril 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
30M.--------------------------------------------------------------------------------------------

3UHVHQWH5HVXPR'LiULRGD7HVRXUDULD1, no valor total de 547.249,46

¼ TXLQKHQWRVHTXDUHQWDHVHWHPLOGX]HQWRVHTXDUHQWDHQRYHHXURVHTXDUHQWDH
seis centímos), Operações Orçamentais no valor de 305.105,16 ¼ WUH]HQWRVHFLQFR
mil cento e cinco euros e dezasseis centímos), Operações Não Orçamentais no
valor de 173.998,22 ¼ FHQWRHVHWHQWDHWUês mil novecentos e noventa e oito euros
e vinte e dois centímos) e documentos no valor de 68.143,01 ¼ VHVVHQWDHRLWRPLO

cento e quarenta e três euros e um centímos). Inteirado. 3HUtRGR$QWHVGD2UGHP

GR'LDPelo vereador Sr. Carlos Salgado foi dito que não assina a acta nº89/2005,
porque a justificação feita pelo Sr. Presidente ao voto contra à Prestação de Contas

de 2004, não foi efectuado na mesma reunião, embora o Sr. Presidente da Câmara
tivesse dito que “diria qualquer coisa em justificação do voto contra”. Pelos
Vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins foi chamada a atenção para os
fundos da piscina flutuante que foram reparados no ano transacto serem retirados
do rio, pois estão à vista e a darem um péssimo aspecto. Chamaram novamente a
-
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atenção para as descargas efectuadas nos colectores de saneamento, sem control dos
serviços da Autarquia. Pelo Vereador Sr. Manuel António foi dado conhecimento
da rede de transportes escolares para o ano de 2005/2006, cuja fotocópia fica
apensa à minuta. Pelo Sr. Presidente foi dado conhecimento da comunicação do Dr.
Montalvo, relativa ao processo nº178/04.4TN LSB – Processo Cautelar comum, em
que comunica que o Sr. João Paulo Valadares da Costa poderá levantar o barco do
estaleiro municipal após liquidar as taxas devidas ao Município, no valor de

1.226,27 ¼ &RQWDELOLGDGH   3DJDPHQWRV Presente relação dos pagamentos

efectuados no valor total de 535.268,81 ¼ TXLQKHQWRVHWULQWDHFLQFRPLOGX]HQWRV

e sessenta e oito euros e oitenta e um centímos). Inteirado. /LFHQFLDPHQWR GH

2EUDV 3DUWLFXODUHV ± &RPSHWrQFLDV 'HOHJDGDV QR 6U 3UHVLGHQWH GD &kPDUD

HPUHXQLmRGHPelo 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. 6XEVLGLR ±
5DQFKR)ROFOyULFRH(WQRJUiILFRGD9LODGH3LDVde 09/04/05, pede a atribuição

de um subsidio para fazer face às despesas de deslocação dos elementos do Rancho
aos Estados Unidos da América, no próximo mês de Junho. Deliberado por
unanimidade atribuir um subsidio de 5.000,00 ¼ 3HORV YHUHDGRUHV 6U &DUORV
Martins e Sr. Carlos Salgado foi dito que votam favoravelmente, na condição que
haja um tratamento igual para outras Associações que peçam apoio deste género.

,VHQomRH5HGXomRGH7D[DV±5LFDUGR0DQXHO&RVWDGD6LOYDpede a isenção
do pagamento das taxas fixadas no quadro V da tabela anexa ao Referido

Regulamento Municipal, relativas ao processo de licenciamento da construção de
uma moradia unifamiliar a levar a efeito em Casal da Fonte, freguesia de Igreja

Nova. Deferido. 3DJDPHQWR GH ÈJXD ± )HUQDQGR 'DQLHO 0DUWLQV )HUUHLUD de
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06/04/05, pede autorização para o pagamento do consumo de água do mês de
Outubro de 2004, no valor de 101,84 ¼ HP WUês prestações; Presente Informação

dos Serviços de Água sobre o assunto. Concedido. (WDUCVGH)HUUHLUDGR=r]HUH±
ÈJXDVGR&HQWURnº651/05 de 04/04/05, dão conhecimento do ponto da situação

da construção das Etar`s de Castanheira, Outeiros, Pombeira, Dornes e Rio

Fundeiro. Tomaram conhecimento. 3URWRFROR ± 5HVLWHMR nº237 de 28/03/05,
enviam cópia do protocolo celebrado entre aquela Associação e a Resiurb, tendo
em vista o funcionamento da Estação de Triagem. Tomaram conhecimento.

/LFHQoD GH 5XtGR ± &RPLVVmR GH )HVWDV GH &XPHV de 29/03/05, pede a
concessão de licença especial de ruído para o lançamento de foguetes na festa a
realizar nos dias 7 e 8 de Maio; Presente informação dos Serviços Técnicos sobre o
assunto. Autorizada a licença de ruído de acordo com a informação técnica.

$QFRUDGRXUR±$',517(03/$5fax de 06/04/05, pretendendo dinamizar nos

meses de Maio a Outubro uma Escola de Ski – Náutico, baseada no Lago Azul,
solicita um lugar na Marina junto ao Centro Náutico e Piscina Flutuante, para
ancorar

um

Barco

durante

aqueles

meses.

Concedido

gratuitamente.

$JUDGHFLPHQWR ± 0DGUDJRD )LOPHV de 08/04/05, agradece a colaboração

prestada pela Câmara nas filmagens do filme o “Fatalista”. Tomaram

conhecimento. &LFORWXULVPR±5DQFKR)ROFOyULFRH(WQRJUiILFRGD9LODGH3LDV
de 11/04/05, pede autorização da Câmara para a realização de um Passeio
Cicloturismo, no dia 22 de Maio, conforme percurso que anexam. Autorizado.

$TXLVLomR GH /LYURV ± $VVRFLDomR 3RUWXJXHVD GH 'HILFLHQWHV ± 'HOHJDomR GH
&DVWHOR %UDQFR nº05/419 de 06/04/05, propõe a aquisição de alguns exemplares

do livro “ E Nós? Pessoas com Deficiência”. Deliberado adquirir 25 exemplares.

'HVFDUJDGH5HVtGXRV,QGXVWULDLV±=r]HURYRde 07/04/05, pede uma declaração
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em como a Câmara autoriza a descarga de águas residuais industriais geradas
naquela empresa, a fim de lhe ser concedida a licença de laboração definitiva.

Autorizado. /pJXDGH0DUFKD$WOpWLFDGH)HUUHLUDGR=r]HUH±3URSRVWDGR

9HUHDGRU 'U -DFLQWR /RSHV A proposta foi aprovada por unanimidade e fica

apensa em fotocópia à minuta da acta. /RWHDPHQWR8UEDQR1VLWRHP3DLR

0HQGHV HP TXH p UHTXHUHQWH $QWyQLR *XDOGLP *RGLQKR 4XHLUR] H 0HOOR ±

5HFWLILFDomRGH$UUDQMRV([WHULRUHVPresente informação técnica datada de 12 de
Abril do corrente ano que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Aprovado por

unanimidade. 5HFHSomR 3URYLVyULD GD HPSUHLWDGD GH &RQVWUXomR GD (VWDomR

&HQWUDO GH &DPLRQDJHP Presente informação técnica datada de 12 de Abril do

corrente ano e que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Aceite por

unanimidade. 5HGXomR GD *DUDQWLD %DQFiULD SDUD DV 2EUDV GR /RWHDPHQWR

8UEDQR1VLWRHP3DLR0HQGHVHPTXHpUHTXHUHQWH$QWyQLR*XDOGLP

*RGLQKR4XHLUR]H0HOORficando em 30% do valor inicial. Presente informação

técnica datada de 12/04/2005 e que fica apensa em fotocópia à minuta da acta.

Aprovado com a abstenção do vereador Sr. Carlos Salgado. &RQWUDFomR GH

(PSUpVWLPR QR YDORU GH  ¼  ,QWHQomR GH $GMXGLFDomR Presente
informação do vereador Dr. Jacinto Lopes e que fica apensa em fotocópia à minuta
da acta. Deliberado com duas abstenções dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr.
Carlos Salgado a intenção de adjudicar à Caixa Geral de Depósitos, por ser a

melhor proposta. 6LVWHPDGH&DSWDomRGH(QHUJLD6RODUSDUD$TXHFLPHQWRGH

ÈJXDGD3LVFLQD0XQLFLSDOPresente informação do Gabinete do Sr. Presidente a
dar conhecimento da falta de apoios comunitários para a obra em referencia, pelo
que a Autarquia suportará os custos na totalidade. A mesma fica apensa em

fotocópia à minuta da acta. &ULDomRGR3UpPLR0DQXHO'XDUWH&KLWD±3URSRVWD
-
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GR9HUHDGRU'U-DFLQWR/RSHVPendente para estudo. ,QWHQomRGH$GMXGLFDomR

GR &HQWUR (VFRODU GH $UHLDV 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 adjudicar à Firma
concorrente Zucotec, Lda, a proposta condicionada pelo montante de 1.118.460,29

¼ 3HOR 6U 3UHVLGHQWH foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos

trabalhos os seguintes assuntos: “ Associação de Pais e Encarregados de Educação
de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere, sobre prova de Cicloturismo” ;
“ Junta de Freguesia de Águas Belas, sobre apoio aos peregrinos” ; “ Ernesto Eduardo
Carvalho Gomes, sobre pagamento de água” ; “ Construção da Zona Industrial de
Lameiras – 3ª fase – Adjudicação Final” ; “ Resitejo, sobre aumento da tarifa de
deposição” ; “ Modificação ao Orçamento nº4, no valor de 8.500,00 ¼H0RGLILFDoão
às Grandes Opções do Plano Nº4” . Aceites por unanimidade as referidas

introduções. $VVRFLDomR GH 3DLV H (QFDUUHJDGRV GH (GXFDomR GH (VFRODV GR

&RQFHOKRGH)HUUHLUDGR=r]HUHnº04/05-22 de 05/04/05, pede autorização para a
realização de uma Prova de Cicloturismo (6º Passeio da Primavera), no dia 15 de

Maio de 2005. Autorizado por unanimidade. -XQWDGH)UHJXHVLDGHÈJXDV%HODV
nº82 de 12/04/05, pede o apoio da Câmara na aquisição de medicamentos
necessários para auxílio aos Peregrinos que se dirigem a Fátima, durante os dias 9,
10 e 11 de Maio. Deliberado pagar à Farmácia os medicamentos necessários para o

efeito. (UQHVWR (GXDUGR &DUYDOKR *RPHV de 19/04/05, pede autorização para
pagamento de facturas de água em atraso, no valor de 1.020,78 ¼HPSUHVWDoões.
Autorizado o pagamento em 12 prestações com inicio no mês de Maio.

&RQVWUXomR GD =RQD ,QGXVWULDO GH /DPHLUDV ±  )DVH ± $GMXGLFDomR )LQDO
Presente relatório da Comissão de análise das propostas que fica apensa em
-
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fotocópia à minuta da acta. Deliberado por unanimidade adjudicar à empresa Lena
Engenharia e Construções SA, no valor de 1.249.300,00 ¼5HVLWHMRfax nº124 de
18/04/05, informa que a tarifa a praticar a partir de 1 de Dezembro de 2004 será de
27,76 ¼ SRU WRQHODGD GH 568CV HQtrada no Aterro. Aprovado por unanimidade.

3UHVHQWH 0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR Q QR YDORU GH  ¼ RLWR PLO H

TXLQKHQWRV HXURV  H 0RGLILFDomR jV *UDQGHV 2So}HV GR 3ODQR Q Aprovado

com duas abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins.

(QFHUUDPHQWRE pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada depois de
lida e aprovada a minuta da acta que contém 82 folhas, quando eram 17H e 35M.---
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