CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos dezanove 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 Vereador Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores, na qualidade de
Presidente da reunião, estando presentes os vereadores Srs. Carlos Ferreira Salgado,
Manuel da Silva António e Carlos Alberto Mendes Martins.----------------------Não compareceu à reunião o Sr. Presidente da Câmara, por motivos de saúde.
------A reunião foi secretariada por Fernanda Maria Antunes Caldeira Ideias, Chefe
de Repartição.-------------------------------------------------------------------------------E sendo horas o Exmo. Presidente declarou aberta a reunião pelas 14H e
45M.--------------------------------------------------------------------------------------------

3UHVHQWH5HVXPR'LiULRGD7HVRXUDULD1 no valor total de 752.070,73

¼ VHWHFHQWRVHFLQTXHQWDHGRLVPLOVHWHQWDHXURVHVHWHQWDHWUês centímos), sendo
de Operações Orçamentais no valor de 508.515,43 ¼ TXLQKHQWRV H RLWR PLO
quinhentos e quinze euros e quarenta e três centímos), Operações Não Orçamentais
no valor de 176.243,35 ¼ FHQWRHVHWHQWDHVHLVPLOGX]HQWRVHTXDUHQWDHWUês euros
e trinta e cinco centímos) e documentos no valor de 67.308,88 ¼ VHVVHQWDHVHWH

mil trezentos e oito euros e oitenta e oito centímos). Inteirado. 3HUtRGR$QWHVGD

2UGHPGR'LD O Sr. Vereador Carlos Martins, apresentou verbalmente a seguinte
proposta: á semelhança do que foi oferecido pela Câmara, á atleta Dina Malheiro,
propõe que seja também oferecido à atleta Catarina Godinho, que irá competir no
Campeonato Europeu de Marcha, um equipamento completo. Esta proposta foi
aprovada por unanimidade. Esteve presente nesta reunião o Sr. Manuel da
Conceição Silva, acompanhado pelo seu genro, onde veio apresentar à Câmara a
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sua indignação sobre uma questão que já se arrasta por volta de vinte seis anos, da
colocação, na altura, de um aqueduto na sua propriedade, sita no lugar de
Madroeira, da freguesia de Beco. Afirmou este munícipe, de que tem vindo a
insistir junto da Câmara, na resolução do seu problema que consta na colocação de
manilhas no terreno, para a drenagem de águas. O Sr. Presidente da reunião, Dr.
Jacinto Lopes, disse que o Sr. Manuel da Conceição Silva, tem razão e que para a
solução desta questão, será necessário a colocação de cerca de 50 (cinquenta)
metros em manilhas, tendo a Câmara assumido o compromisso deste assunto ficar

resolvido até ao final do próximo mês de Junho. &RQWDELOLGDGH  3DJDPHQWRV.
Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de 187.058,48 ¼ FHQWRH
oitenta e sete mil cinquenta e oito euros e quarenta e oito centímos). Inteirado.

(VWiJLR 3URILVVLRQDO±$VVRFLDomR3RUWXJXHVDGH%LEOLRWHFiULRV$UTXLYLVWDVH
'RFXPHQWDOLVWDV ± 'HOHJDomR 5HJLRQDO GR &HQWUR nº3 de 22/04/05, pede

autorização para Luisa do Céu Lopes de Sá Amorim, efectuar um estágio na
Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere a decorrer de 8 a 29 de Julho de 2005.
Aprovado por unanimidade, este estágio na Biblioteca Municipal, sem custos para a

Câmara. 6XEVLGLR GH $OPRoR ± $JUXSDPHQWR GH (VFRODV GR &RQFHOKR GH
)HUUHLUD GR =r]HUH nº1059 de 29/04/05, informa que a partir do 3º período

passaram a frequentar a Unidade de Surdos em Riachos, duas crianças, uma do
Jardim de Infância de Souto e outra da EB1 de Ferreira do Zêzere, pelo que solicita
que o subsidio de alimentação daquelas crianças seja efectuado à Escola de
Riachos; Presente Informação do Vereador Manuel António sobre o assunto.
Aprovado por unanimidade atribuir à Escola de Riachos, o subsidio de alimentação

das duas crianças, pelo valor de 1,25 ¼ FDGD $SRLR ± &RPLVVmR 1DFLRQDO GR
'HVSRUWRGD)HVWDGR$YDQWHde 02/05/05, pede a colaboração da Câmara através







CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

da oferta de uma taça, troféu ou outra para a realização da 29ª Edição da Festa do
Avante, nos dias 2, 3 e 4 de Setembro. Deliberado oferecer uma lembrança alusiva

à 29ª Edição da Festa do Avante. $VVRFLDomR &XOWXUDO GH 0HOKRUDPHQWRV

'HVSRUWLYDH%HP(VWDU6RFLDOGH3DLR0HQGHVde 29/04/05, pede a colaboração

da Câmara através do fornecimento de materialpara a realização de obras na sede
da Associação. Deliberado por unanimidade fornecer o material solicitado.

$VVRFLDomR GR 5DQFKR )ROFOyULFR GD $OHJULD GH $OTXHLGmR 6W $PDUR de
27/04/05, pede o apoio da Câmara para as despesas daquele Rancho bem como para
a realização do V Festival de Folclore no dia 18 de Setembro de 2005. Deliberado
por unanimidade atribuir um subsidio de 700,00 ¼ VHWHFHQWRVHXURV $LQIRUPDoão

do cabimento fica em fotocópia anexa à minuta da acta. 3DJDPHQWR GH ÈJXD ±
5XL 0DQXHO 5LEHLUR &DVWDQKHLUD de 09/05/05, pede autorização para o

pagamento de uma factura de água no valor de 296,59 ¼ HP VHLV SUHVWDoões;
Presente informação dos serviços de água sobre o assunto. Deliberado por
unanimidade o pagamento da água em seis prestações, com juros, com início no

próximo mês de Junho. 3HUPXWDGH7HUUHQR±3DOPLUDGD&RQFHLomR$QWXQHV
proprietária da parcela nº60, na zona envolvente à área onde irá ser construída a
Zona Industrial, propõe a permuta da parte da sua parcela que a Câmara necessita
de ocupar, pela parcela contígua nº61, pagando, caso exista, a área a mais em
relação aos 589m2 que serão retirados do seu terreno. A Câmara deliberou aceitar a
permuta, sendo os metros em excesso, caso existam, pagos ao valor de 1,25 ¼SRU
metro quadrado, valor este que serviu de referencia às parcelas adquiridas para a

Zona Industrial. 3DVVHLRGH$XWRPyYHLV±&kPDUD0XQLFLSDOGH7RPDUnº4717
de 02/05/05, pede o parecer da Câmara relativamente à realização do “8º Passeio
Convívio de Automóveis Antigos e Clássicos”, nos dias 3, 4 e 5 de Junho. A
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Câmara não vê inconveniente na realização deste passeio.3DVVHLR&LFORWXULVPR±

5DQFKR)ROFOyULFRH(WQRJUiILFRGD9LODGH3LDVde 08/05/05, envia alteração do
pedido para a realização do 1º Passeio Cicloturismo, conforme mapa anexo. A
Câmara deliberou por unanimidade autorizar a alteração do percurso do referido

passeio. 3DVVHLR QR =r]HUH HP .D\DNCV ± /iFDOKD %DU de 09/05/05, pede
autorização para a realização do “8º Passeio no Zêzere em Kayak`s, no dia 10 de
Julho de 2005, no Concelho de Ferreira do Zêzere, com partida e chegada na Praia
Fluvial da Castanheira. Por unanimidade, a Câmara autorizou apenas e só a

utilização da Praia Fluvial da Castanheira, área sob a qual tem jurisdição. 0HUFDGR

0XQLFLSDO±3UHVHQWH$EDL[R$VVLQDGRGRV)HLUDQWHVGR0HUFDGR0XQLFLSDO

de 04/05/05, solicitam que quando o mercado municipal de segunda-feira coincida
com um feriado, o mesmo não seja transferido para a terça-feira. Deliberado pedir
parecer à Acitofeba sobre o assunto. Este assunto fica pendente para a próxima

reunião. (PSUHLWDGD GH &RQVWUXomR GD (VWDomR &HQWUDO GH FDPLRQDJHP ±

5HYLVmR GH 3UHoRV Presente informação técnica, do Técnico Superior Eng.º
Campelo e que fica anexa à minuta da acta em fotocópia. Aprovado, com as

abstenções dos Senhores Vereadores Carlos Salgado e Carlos Martins. &RQWUDFomR

GH (PSUpVWLPR QR PRQWDQWH GH  ¼  $GMXGLFDomR )LQDO Tendo

decorrido o prazo de intenção de adjudicação e não tendo sido apresentada
nenhuma reclamação, deliberou a Câmara, com as abstenções dos vereadores Srs.
Carlos Martins e Carlos Salgado, contrair o empréstimo com a Caixa Geral de

Depósitos, em virtude de ter apresentado as melhores condições. 3ODQR GH

YDORUL]DomRH'LQDPL]DomRGR(VSDoR8UEDQRGH)HUUHLUDGR=r]HUH=RQDGH

,QWHUYHQomR , ± 3ODQR GH 6HJXUDQoD H 6D~GH Aprovado por unanimidade, o

Plano de Segurança e Saúde, conforme informação técnica nº18/2005, e que fica
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em fotocópia anexa à minuta da acta. &RQVWUXomRGR(GLItFLR6yFLR±&XOWXUDO±

(UURVH2PLVV}HVPresente informação técnica nº19/2005, do Chefe de Gabinete
de Apoio ao Presidente, sobre erros e omissões, referentes à empreitada de
“Construção do Edifício Sócio – Cultural”, tendo a mesma sido aprovada, com as

abstenções dos Senhores Vereadores Carlos Salgado e Carlos Martins. 3HOR 6U

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

seguintes assuntos: “Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 837 – Madalena
Cem Soldos, sobre realização de acampamento no Lagar de S. Guilherme”;
“Torneio – 80 anos da Associação de Futebol de Santarém – Informação do
Vereador Dr. Jacinto Lopes”; “Encontro de Ranchos Folclóricos Não Federados –
Informação do Vereador Manuel António”; “Proposta do Vereador Manuel
António, sobre a atribuição de subsidio de refeição aos elementos do Corpo de
Bombeiros que integram os GPI`s e GAP`s”. Aceite por unanimidade as referidas

introduções. &RUSR1DFLRQDOGH(VFXWDV±$JUXSDPHQWR±0DGDOHQD&HP

6ROGRV pedem a concessão de licença para a realização de um Acampamento

Ocasional no Lagar de S. Guilherme, nos dias 10, 11 e 12 de Junho. Autorizado por

unanimidade o acampamento. 7RUQHLR ³ $QRV GD $VVRFLDomR GH )XWHERO GH

6DQWDUpP´ ± ,QIRUPDomR GR 9HUHDGRU 'U -DFLQWR /RSHV Deliberado por
unanimidade pedir apoio logístico ao CRIFZ, para a realização deste torneio. A

informação do Sr. Vereador fica em fotocópia anexa à minuta da acta. (QFRQWURGH

5DQFKRV )ROFOyULFRV 1mR )HGHUDGRV ± ,QIRUPDomR GR 9HUHDGRU 0DQXHO

$QWyQLR Depois de analisada esta informação, deliberou a Câmara por
unanimidade, aceitar a mesma, ficando de oferecer um almoço volante, assumindo
a Câmara as despesas do mesmo. A informação fica anexa à minuta da acta em

fotocópia. 3URSRVWD GR 9HUHDGRU 0DQXHO $QWyQLR VREUH D DWULEXLomR GH
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VXEVLGLR GH UHIHLomR DRV HOHPHQWRV GR &RUSR GH %RPEHLURV TXH LQWHJUDP RV

*3,CV H *$3CV Depois de analisada a proposta apresentada pelo Sr. Vereador

Manuel António, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a mesma. O Sr.
Vereador Dr. Jacinto Lopes não participou nesta votação, tendo-se ausentado da
sala, em virtude de fazer parte da Direcção daquela Associação. O subsidio será
pago à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere,
mediante a apresentação de mapa onde conste o nome dos beneficiados.

(QFHUUDPHQWR E pelo Presidente da reunião, foi a mesma declarada encerrada,
depois de lida e aprovada a minuta da acta, quando eram 15H e 50M, e que contém
30 folhas.---------------------------------







