CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos dois dias do mês de Junho 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, Dr. Jacinto
Manuel Lopes Cristas Flores.---------------------------------------------------------------------Não compareceu à reunião o vereador Sr. Carlos Alberto Mendes Martins.---------A reunião foi secretariada por Fernanda Maria Antunes Caldeira Ideias, Chefe
de Repartição.------------------------------------------------------------------------------E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14H e 45M.------------------------------------------------------------------------------------

3UHVHQWH 5HVXPR 'LiULR GD 7HVRXUDULD 1  no valor total de

383.236,51 ¼ WUH]HQWRV  H RLWHQWD H WUês mil duzentos e trinta e seis euros e
cinquenta e um centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 120.110,57
¼ FHQWRHYLQWHPLOFHQWRHGH]HXURVHFLQTXHQWDHVHWHFHQWtPRV 2SHUDoões Não
Orçamentais no valor de 196.038,18 ¼ FHQWRHQRYHQWDHVHLVPLOWULQWDHRLWRHXURV
e dezoito centímos) e documentos no valor de 67.084,69 ¼ VHVVHQWD H VHWH PLO

oitenta e quatro euros e sessenta e nove centímos). Inteirado. 3HUtRGR $QWHV GD

2UGHPGR'LDO Sr. Vereador Carlos Salgado, transmitiu nesta reunião as queixas
que lhe foram dirigidas sobre a segurança das passadeiras na Vila, constando que as
mesmas deslizam sob uma travagem, tendo sido colocada a questão se as tintas

aplicadas serão ou não as adequadas. O Senhor vereador Manuel António informou
a Câmara de que em referência ao espectáculo “Conversas à solta”, a realizar no
próximo dia 13 no Cine-Teatro Ivone Silva, com a interpretação de Raul Solnado, o
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mesmo tem a lotação máxima de 180 lugares e que o levantamento dos convites
para o ingresso acontecerá a partir do dia 7 do mês em curso, na recepção da

Câmara Municipal. &RQWDELOLGDGH  3DJDPHQWRV. Presente relação dos

pagamentos efectuados no valor total de 546.317,08 ¼ TXLQKHQWRVHTXDUHQWDHVHLV

mil trezentos e dezassete euros e oito cêntimos). 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 artigo 64º, da Lei nº169/99, de 18 de

Setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro. Inteirado. &XUVR GH
%LEOLRWHFRQRPLD ± &HQWUR GH )RUPDomR 3URILVVLRQDO GH 7RPDU nº3755 de

24/05/05, informa das acções de formação a decorrer naquele Centro na área de
Biblioteconomia e pede a colaboração da Câmara para a realização de dois estágios
na Biblioteca. A Câmara aceitou por unanimidade, a realização de dois estágios na

Biblioteca, sem custos para a Câmara. $SRLR ± -XQWD GH )UHJXHVLD GH ÈJXDV
%HODV nº114 de 12/05/05, pede o apoio da Câmara para o pagamento do valor

2.204,54 ¼ TXH HIHFWXDUDP DR 6U 9LFWRU 0DQXHO GR &RLWR H 6LOYD UHODFLRQDGRV
com pensões, incapacidades temporárias e juros de mora. Depois de analisado este
assunto, a Câmara deliberou por unanimidade, conceder um subsidio no valor de
2.204,54 ¼ GRLVPLOGX]HQWRVHTXDWURHXURVHFLQTXHQWDHTXDWURFHQWtPRV SDUD
fazer face ao pagamento efectuado por esta Junta de Freguesia, ao Sr. Victor

Manuel do Coito e Silva. &DQWDUHV GH 9HUGH 3LQKR &tUFXOR &XOWXUDO H

(WQRJUiILFR GH 'RUQHV de 17/03/05, pedido de comparticipação para actividade
cultural. A Câmara deliberou por unanimidade, adquirir duas colunas JBL JRx125

e uma mesa de mistura Yamaha MG24/14 FX, até ao montante de 2.178,00 ¼PDLV
Iva, ficando de elaborar um protocolo com esse grupo de música tradicional, nos
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mesmos termos do protocolo efectuado com o Grupo de Cantares de Paio Mendes.

(PSUHLWDGDGH&RQVWUXomRGR&HQWUR(VFRODUGH$UHLDV±$GMXGLFDomR)LQDO
Tendo decorrido o prazo de intenção de adjudicação da obra de “Construção do
Centro Escolar de Areias” e não tendo havido qualquer reclamação, conforme
relatório final da Comissão de Análise das Propostas e que fica anexa em fotocópia
à minuta da acta, deliberou a Câmara por unanimidade, adjudicar esta empreitada
pelo valor de 1.118.460,29 ¼ XP PLOKão cento e dezoito mil quatrocentos e
sessenta euros e vinte e nove centímos), acrescido de Iva à taxa em vigor, à Firma

Zucotec, Lda. 3UHVHQWH3ODQRGH6HJXUDQoDH6D~GHGDHPSUHLWDGD³$UUDQMRV

([WHULRUHV QD 6HGH GH )UHJXHVLD GH ,JUHMD 1RYD Presente Informação Técnica
nº21/2005 da Técnica Superior de Segurança e Saúde. A Câmara aprovou por
unanimidade o Plano de Segurança e Saúde da empreitada de “Arranjos Exteriores
na Sede de Freguesia de Igreja Nova”. A informação técnica fica anexa em

fotocópia à minuta da acta. 3UHVHQWH ,QIRUPDomR GR 6U 9HUHDGRU 0DQXHO GD

6LOYD$QWyQLRUHIHUHQWHjFDQGLGDWXUDDSUHVHQWDGDSRU0DULD1DWiOLD)UHLWDV

*RGLQKR $QWXQHV DR DEULJR GR 5HJXODPHQWR GH /XWD &RQWUD D 3REUH]D H

,QVHUomR 6RFLDO Depois de analisada esta informação, a Câmara deliberou por
unanimidade, dar o apoio através de fornecimento de materiais, nos termos do

Regulamento de Luta Contra a Pobreza e Inserção Social. 3UHVHQWH 3URSRVWD GH

$GHVmRDR&DUWmR0XQLFLSDOGR,GRVRGH/HRQLOGH&RQFHLomR$QWXQHVDepois

de analisada esta proposta de adesão ao Cartão Municipal do Idoso, a Câmara
deliberou por unanimidade, comunicar à Srª Leonilde Conceição Antunes, que seria
muito do seu agrado em conceder-lhe o Cartão Municipal do Idoso, mas de acordo
com o nº1 do Regulamento do Cartão Municipal do Idoso, os rendimentos

apresentados são superiores ao ordenado mínimo nacional em vigor. 3HOR 6U
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3UHVLGHQWH foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos trabalhos os
seguintes assuntos: “ Presente Informação do Vereador Dr. Jacinto Flores, sobre o
Ciclo

de

Conferencias

da

CPCJ” ;

“ Associação

Recreativa

Filarmónica

Frazoeirense, de 21/05/05, solicita patrocínio para o cartaz de divulgação para peça
de teatro” ; “ Modificação ao Orçamento nº6, no valor de 307.750,00 ¼ H
Modificação às Grandes Opções do Plano nº6” . Foram aceites na ordem dos

trabalhos as referidas introduções. 3UHVHQWH,QIRUPDomRGR9HUHDGRU'U-DFLQWR

/RSHV VREUH R &LFOR GH &RQIHUHQFLDV GD &3&- A Câmara aprovou por

unanimidade, o montante de 5,00 ¼ FLQFRHXURV SRULQVFULoão, para este ciclo de
três conferências. A informação fica em fotocópia anexa à minuta da acta.

$VVRFLDomR 5HFUHDWLYD )LODUPyQLFD )UD]RHLUHQVH de 21/05/05, solicita
patrocínio para o cartaz de divulgação de peça de teatro. A Câmara deliberou por
unanimidade, assumir os custos com a impressão dos cartazes de divulgação da

peça de teatro, mediante a apresentação de factura. 0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR

QQRYDORUGH¼H0RGLILFDomRjV*UDQGHV2So}HVGR3ODQRQ
Presente Modificação ao Orçamento nº6, no valor de 307.750,00 ¼ WUH]HQWRVHVHWH
mil setecentos e cinquenta euros) e Modificação às Grandes Opções do Plano nº6.

Foi aprovado com a abstenção do vereador Sr. Carlos Salgado. (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 39 folhas,
quando eram 16horas.-----







