CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos cinco dias do mês de Maio 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 Sr. Manuel da Silva António, que por motivos pessoais não
pode estar presente.---------------------------------------------------------------------------

3UHVHQWH5HVXPR'LiULRGD7HVRXUDULD1, no valor total de 329.980,86

¼ WUH]HQWRVHYLQWHHQRYHPLOQRYHFentos e oitenta euros e oitenta e seis centímos),
sendo de Operações Orçamentais no valor de 63.795,31 ¼ VHVVHQWD H WUês mil
setecentos e noventa e cinco euros e trinta e um centímos), Operações Não
Orçamentais no valor de 198.742,39 ¼ FHQWR H QRYHQWD H oito mil setecentos e
quarenta e dois euros e trinta e nove centímos) e documentos no valor de 67.440,09
¼ VHVVHQWD H VHWH PLO TXDWURFHQWRV H TXDUHQWD HXURV H QRYH FHQWtPRV  ,QWHLUDGR

3HUtRGR$QWHVGD2UGHPGR'LDPelo vereador Sr. Carlos Martins foi dito que já
na última reunião falou sobre o terminal da estação rodoviária que está concluído e
falta o regulamento que entende ser urgente para que a mesma comece a laborar.
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Pelo Sr. Presidente foi dito que foi entregue o regulamento para iniciar a sua
discussão. Foi também chamada a atenção para os números de telefone do
município aparecerem ocultos o que no entender do vereador, não é correcto num
organismo público. O Sr. Presidente solicitou ao vereador Dr. Jacinto que
explicasse o porquê. Foi dito que era uma questão de custos, dado o número de
entradas móveis serem reduzidas. Pelo Sr. Presidente foi dito para se fazer a
experiência colocando os números visíveis. Foi ainda dito pelo mesmo vereador
que atendendo à seca, se deveria este ano disponibilizar o Comandante como no
ano anterior. O Sr. Presidente disse que aceitava a proposta, mas a Direcção dos
Bombeiros teria de se pronunciar sobre este assunto e posteriormente decidiria.

&RQWDELOLGDGH    3DJDPHQWRV. Presente relação dos pagamentos efectuados no

valor total de 316.795,89 ¼ WUH]HQWRVHGH]DVVHLVPLOVHWHFHQWRVHQRYHQWDHFLQFR

euros e oitenta e nove centímos). Inteirado. $SRLR±&RPXQLGDGHGH$YHFDVWDde
05/04/04, pedem o apoio da Câmara para a realização da festa nos dias 24, 25 e 26
de Junho, nomeadamente, limpeza e restauração da via pública e fornecimento de 6
estruturas cobertas bem como os estrados em madeira. Deliberado por unanimidade

satisfazer o pedido. -XQWDGH)UHJXHVLDGHÈJXDV%HODVnº63 de 28/03/05, pede o

apoio da Câmara, para pagamento de indemnização no valor de 3.916,73 ¼DR6U
Victor Manuel Coito e Silva, que sofreu um acidente em 8 de Setembro de 1998, ao
Serviço daquela Autarquia, através de Acordo Ocupacional com o Instituto de
Emprego e Formação Profissional. Deliberado por unanimidade subsidiar a Junta
de freguesia na totalidade de 3.916,73 ¼SDUDSDJDPHQWRGDLQGHPQL]Doão ao Sr.
Victor Manuel Coito e Silva que estava ao Serviço daquela autarquia através de
Acordo Ocupacional com o Instituto de Emprego e Formação Profissional.

6XEVLGLR ± )DMXGLV ± )HGHUDomR GDV $VVRFLDo}HV -XYHQLV GR 'LVWULWR GH
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6DQWDUpPnº900 de 11/04/05, pede o apoio da Câmara através da atribuição de um
subsidio no valor de 500,00 ¼ SDUD D UHDOL]Doão de um Encontro de
Juventude/Associativismo, nos dias 20 e 21 de Maio, em Tomar. Tomaram
conhecimento.

$JUDGHFLPHQWR ± $VVRFLDomR 5HFUHDWLYD )LODUPyQLFD

)UD]RHLUHQVHde 05/04/05, informa que aprovaram em Assembleia Geral, um voto

de louvor e agradecimento ao executivo pelo apoio que vem dando aquela

Instituição. Tomaram conhecimento. 3HGLGRGH$GLWDPHQWRDR$OYDUiQ

GH $QWyQLR *XDOGLP *RGLQKR GH 4XHLUyV H 0HOOR Solicitar parecer ao Dr.

Montalvo. $SURYDomR GR 3ODQR GH 6HJXUDQoD H 6D~GH GD HPSUHLWDGD GH

³$UUXDPHQWRV HP 0RXUROLQKR´ Aprovado por unanimidade e a informação

técnica fica apensa em fotocópia à minuta da acta. $SURYDomR GR 3ODQR GH

6HJXUDQoD H 6D~GH GD HPSUHLWDGD GH ³&RQVWUXomR GD =RQD ,QGXVWULDO GH

/DPHLUDV±)DVHGH0XURVH6XSRUWHGH7HUUDV´Aprovado por unanimidade

e a informação técnica fica apensa em fotocópia à minuta da acta. 3HOR 6U

3UHVLGHQWH foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos trabalhos os

seguintes assuntos: “Assembleia Distrital de Santarém, nº291 de 29/04/05, sobre
Colónia Balnear da Nazaré/2005 – Projecto Crescer – Juventude”; “Assembleia
Distrital de Santarém, nº282 de 29/04/05, sobre Colónia Balnear da Nazaré/2005 –
Projecto Crescer – Terceira Idade”; “Câmara Municipal de Tomar, nº980 de
26/04/05, envia o Protocolo do Canil Inter – Municipal´ “Modificação ao
Orçamento nº5, no valor de 40.380,00 ¼ H 0RGLILFDoão às Grandes Opções do
Plano nº5”; “Dia Mundial do Ambiente”; “Regulamento de Exploração da Central
de Camionagem de Ferreira do Zêzere”; “Relatório Final da Comissão de Análise
das propostas da estrada C.M. 1069 de Casais, ao limite do Concelho de Tomar e
Arruamento em Bairradinha; Recuperação da Estrada de Outeiros à Fonte de
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Ferreira” ; “ Plano de Valorização e Dinamização do Espaço Urbano de Ferreira do
Zêzere – Zona de Intervenção I” ; “ Notificação de Maria Estela de Lemos” . Aceites

por unanimidade as referidas introduções. $VVHPEOHLD'LVWULWDOGH6DQWDUpPnº21
de 29/04/05, informa da realização da Colónia Balnear da Nazaré/2005 – Projecto
Crescer – Juventude, cabendo a este Concelho a participação de 12 jovens, com
idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos, no período de 15 a 26 de Julho.
Deliberado divulgar para inscrição dos interessados, sendo a selecção dos
participantes, caso ultrapassem o número de vagas atribuídas a este Concelho, feita
do seguinte modo: 1º- Os que nunca participaram em Colónias de Férias; 2ºOrdem de inscrição. Deliberado por unanimidade suportar a totalidade dos

encargos. $VVHPEOHLD 'LVWULWDO GH 6DQWDUpP nº282 de 29/04/05, informa da
realização da Colónia Balnear da Nazaré/2005 – Projecto Crescer – Terceira Idade,
cabendo a este Concelho a participação de 5 idosos. Deliberado divulgar para que
os interessados se possam inscrever. A selecção será feita da seguinte forma: 1º Os
que nunca participaram em Colónia de Férias; 2º Por ordem de inscrição.

Deliberado por unanimidade suportar os encargos na totalidade. &kPDUD

0XQLFLSDO GH 7RPDU nº980 de 26/04/05, envia o Protocolo do Canil Inter –
Municipal, a celebrar entre os Municípios de Tomar, Ferreira do Zêzere, Sertã, Vila
de Rei e Vila Nova da Barquinha. Analisado e discutido foi o protocolo aprovado
por unanimidade do qual fica fotocópia apensa à minuta da acta. O protocolo será

assinado pelo Sr. Presidente da Câmara. 3UHVHQWH 0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR

Q QR YDORU GH  ¼ TXDUHQWD PLO WUH]HQWRV H RLWHQWD HXURV  H

0RGLILFDomRjV*UDQGHV2So}HVGR3ODQRQFoi aprovado com as abstenções

dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. 'LD 0XQGLDO GR

$PELHQWH ±  GH -XOKR Pelo Presidente foi dado conhecimento que se pretende
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realizar no Concelho em colaboração com as associações, Juntas de Freguesia, etc..,
recolha de lixos depositados em alguns pontos do Concelho. O vereador Sr. Carlos
Martins propôs que para além dos locais indicados fossem também incluídos os

locais mais frequentados da margem da albufeira. 3URMHFWR GH 5HJXODPHQWR GH

([SORUDomR GD &HQWUDO GH &DPLRQDJHP Presente o Projecto do Regulamento

que depois de analisado e discutido foi aprovado por unanimidade. O mesmo vai
para inquérito público e posteriormente à aprovação da Assembleia Municipal.

5HODWyULR)LQDOGD&RPLVVmRGH$QiOLVHGDV3URSRVWDVGD(VWUDGD&0

GH &DVDLV DR /LPLWH GR &RQFHOKR GH 7RPDU H $UUXDPHQWR HP %DLUUDGLQKD

5HFXSHUDomRGD(VWUDGDGH2XWHLURVj)RQWHGH)HUUHLUDPresente o relatório
que fica apenso em fotocópia à minuta da acta. Deliberado com a abstenção do

vereador Sr. Carlos Martins aprovar o relatório e adjudicar à Empresa Vias Manso,
Lda a obra no montante de 572.083,11 ¼ TXLQKHQWRVHVHWHQWDHGRLVPLORLWHQWDH

três euros e onze centímos), por ser a proposta melhor classificada. 3ODQR GH

9DORUL]DomRH'LQDPL]DomRGR(VSDoR8UEDQRGH)HUUHLUDGR=r]HUH±=RQD

GH ,QWHUYHQomR ,  Presente informação nº016/2005 do Chefe do Gabinete de
Apoio ao Presidente da Câmara, relativa à aprovação do projecto no que diz
respeito à Requalificação urbana da Praça Dias Ferreira na rua onde estacionam os
táxis e no largo em frente à Câmara Municipal. Os trabalhos a realizar dizem
respeito a Reordenamento, repavimentação, mobiliário urbano e iluminação

pública, incluindo rede eléctrica. Aprovado por unanimidade. 1RWLILFDomR GH

0DULD(VWHODGH/HPRVPelo Sr. Presidente foi dado conhecimento do relatório de
vistoria elaborado pelos serviços de saúde pública à situação de insalubridade de
uma habitação com elevado número de cães (cerca de quarenta) e diligenciada pela
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (C.P.C.J.) do qual resultou a
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notificação que mandou efectuar com o prazo de 15 dias para dar um destino que

garanta o cumprimento da lei. (QFHUUDPHQWR E pelo Sr. Presidente foi a reunião
declarada encerrada depois de lida e aprovada a minuta da acta que contém 38
folhas, quando eram 19H e 50M.-------------------------------







