CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE
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------Aos dezasseis 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, 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
40M.--------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência
à reunião do dia 2 de Junho do vereador Sr. Carlos Martins, que por motivos
profissionais inadiáveis não pode estar presente.-----------------------------------------3UHVHQWH 5HVXPR 'LiULR GD 7HVRXUDULD 1 , no valor total de
403.569,12 ¼ TXDWURFHQWRV H WUês mil quinhentos e sessenta e nove euros e doze
centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 166.071,12 ¼ FHQWR H
sessenta e seis mil setenta e um euros e doze centímos), Operações Não
Orçamentais no valor de 170.563,61 ¼ FHQWRHVHWHQWDPLOTXLQKHQWRVHVHVVHQWDH
três euros e sessenta e um centímos) e documentos no valor de 66.931,32 ¼
(sessenta e seis mil novecentos e trinta e um euros e trinta e dois centímos).
Inteirado. 3HUtRGR$QWHVGD2UGHPGR'LDNão houve assuntos. &RQWDELOLGDGH
 3DJDPHQWRV. Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de
33.730,52 ¼ WULQWDHWrês mil setecentos e trinta euros e cinquenta e dois centímos).
Tomaram conhecimento. 5HODWyULR GH &RQWDV GH  ± 5HVLWHMR nº447 de
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03/06/05, envia cópia do Relatório e Contas daquela Associação, referente ao ano
de 2004 bem como o parecer e o relatório do ROC. Tomaram conhecimento.
6XEVLGLR ± &HQWUR &XOWXUDO H 5HFUHDWLYR GH $YHFDVWD de 30/05/05, pede a
atribuição de um subsidio para a realização de obras na sede da Associação,
designadamente instalação eléctrica, água canalizada e parqueamentos. Deliberado
por unanimidade atribuir um subsidio na importância de 2.000.00 ¼ 3UHVHQWH
cabimento na classificação orgânica 02 – Câmara Municipal e Serviços Municipais;
Classificação Económica 04070103-Associações Desportivas e Recreativas.
5HHPEROVR GH 'HVSHVD GH 0HGLFDPHQWRV ± 0DULD 9LUJtQLD )HUUHLUD 'LDV
&DOGHLUD 6LOYDcomunica que sofreu uma queda numa passadeira da Vila que se
encontra esburacada, teve de se deslocar ao Hospital de Tomar a fim de receber
tratamento, pelo que solicita que lhe sejam reembolsadas as despesas dos
medicamentos, conforme comprovativo que anexa. Analisado o assunto e
vistoriado o local indicado, concluísse não haver buracos que pudessem ocasionar a
queda. Face à situação a Câmara delibera não pagar as despesas apresentadas.
0HUFDGR 6HPDQDO ± $FLWRIHED nº2828 de 01/06/05, dá o seu parecer
relativamente à realização do mercado municipal, aquando coincida com feriados.
Atendendo a que foi solicitado parecer à Acitofeba, na qualidade de representante
legal dos comerciantes do Concelho e não tendo o mesmo chegado a tempo de dar
resposta ao solicitado para o 13 de Junho, analisou a Câmara o assunto e deliberou
que no presente ano se irá cumprir o Regulamento. /LFHQFLDPHQWR GH 2EUDV
3DUWLFXODUHV ± ,QIRUPDomR GRV 6HUYLoRV 7pFQLFRV Presente Informação do Sr.
Eng.º Campelo, Técnico Superior de 2ª classe, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. A Câmara aprovou este procedimento, proposto. &RQVWUXomR GD
=RQD,QGXVWULDOGH/DPHLUDV±)DVH±3ODQRGH6HJXUDQoDH6D~GHPresente
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Informação nº022/05 de 08/06/2005, elaborado pela Técnica Superior de Segurança
e Saúde que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Deliberado por
unanimidade aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra
“Construção da Zona Industrial de Lameiras – 3ª Fase”. &ROyQLD %DOQHDU GD
1D]DUp ± 3URMHFWR³&UHVFHU -XYHQWXGH´± ,QIRUPDomR GRV 6HUYLoRV A
informação fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Deliberado por unanimidade
assumir o encargo para mais 12 crianças, ficando assim a totalidade em 24 crianças.
9DULDQWHj(1HQWUHDV3UR[LPLGDGHVGH)HUUHLUDGR=r]HUHHD(1±
Alteração da Faixa Central de Ligação da estrada à Zona Industrial,de betão para
relva dotado de rede de rega respectiva, assumindo esta Autarquia a
responsabilidade pela manutenção desses espaços verdes. A Câmara aceitou que
seja proposta a alteração. 3HOR 6U 3UHVLGHQWH foi solicitado que fossem
introduzidos na ordem dos trabalhos os seguintes assuntos: “Corpo Nacional de
Escutas – Agrupamento 597 – S. Domingos de Rana, pedido de licença para
acampamento ocasional”; “União Humanitária dos Doentes com Cancro, pedido de
apoio”; “Caixa Geral de Depósitos, sobre clausulas contratuais do empréstimo até
537.693,00 ¼´ 7UDQVSRUWHV (VFRODUHV – Protocolo com a Junta de Freguesia de
Chãos”; “Carlos Alberto Morais da Cruz, sobre isenção e redução de taxas”;
“Piscina Municipal – Horário de Funcionamento”; “1ª Revisão Orçamental, no
valor de 669.018,00 ¼ H 5HYisão ao PPI”. Aceites por unanimidade as referidas
alterações. &RUSR 1DFLRQDO GH (VFXWDV ± $JUXSDPHQWR  ± 6 'RPLQJRV GH
5DQD de 30/05/05, pedido de licença para acampamento ocasional de 30 de Julho a
6 de Agosto, junto ao Lagar de S. Guilherme; Presentes pareceres da GNR e
Delegado de Saúde sobre o assunto. Autorizado por unanimidade. 8QLmR
+XPDQLWiULD GRV 'RHQWHV FRP &DQFUR de 10/06/05, pedido de apoio para o
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Núcleo de Apoio ao Doente Oncológico. A Câmara tomou conhecimento. &DL[D
*HUDO GH 'HSyVLWRV nº1677/05-DBI de 07/06/05, envia as clausulas contratuais
para financiamento de um empréstimo no valor de 537.693,00 ¼TXHILFDPDSHQVDV
em fotocópia à minuta da acta. Aprovadas as clausulas contratuais com 2
abstenções dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. 7UDQVSRUWHV
(VFRODUHV ± 3URWRFROR FRP D -XQWD GH )UHJXHVLD GH &KmRV Deliberado por
unanimidade aprovar o protocolo que fica apenso em fotocópia à minuta da acta.
&DUORV$OEHUWR0RUDLVGD&UX] de 08/06/05, pede a isenção do pagamento das
taxas fixadas no quadro V da tabela anexa ao Regulamento Municipal da
Edificação e da Urbanização, relativas ao processo de licenciamento de uma
moradia que pretende levar a efeito em Martimbráz – Bêco; Presente Informação
dos Serviços sobre o assunto. De acordo com a informação, deliberado por
unanimidade deferir o pedido de isenção por reunir as condições previstas no
Regulamento. 3LVFLQD 0XQLFLSDO ± +RUiULR GH )XQFLRQDPHQWR Pelo vereador
Dr. Jacinto foi proposto que no período de 1 de Julho a 31 de Agosto o horário da
piscina seja o seguinte: De terça a sexta, das 15H e 30M até às 21H; Aos sábados
das 10H e 30M às 13H e das 15H e 30M às 20 horas. Aprovado por unanimidade.
5HYLVmR2UoDPHQWDOQRYDORUGH¼H5HYLVmRDR33,Presente
proposta do Sr. Presidente que fica apensa em fotocópia à minuta da acta.
Aprovado com duas abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e do Sr. Carlos
Martins. (QFHUUDPHQWR E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada
depois de lida e aprovada a minuta da acta que contém 31 folhas, quando eram 17H
e 20M.-------------------------------------------------------------------------------------------







