CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos trinta 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, Carlos Alberto Mendes Martins, Dr.
Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores.------------------------------------------------------------Não compareceu à reunião o vereador Manuel da Silva António.---------------------A reunião foi secretariada por Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão Municipal.----------------------------------------------------------------------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, por motivos de saúde familiar.

3UHVHQWH5HVXPR'LiULRGD7HVRXUDULD1 no valor de 349.473,18 ¼

(trezentos e quarenta e nove mil quatrocentos e setenta e três euros e dezoito
centímos), sendo de Operações de Tesouraria no valor de 64.655,44 ¼ VHVVHQWDH
quatro mil seiscentos e cinquenta e cinco euros e quarenta e quatro centímos),
Operações Não Orçamentais no valor de 218.127,44 ¼ GX]HQWRV H GH]RLWR PLO
cento e vinte e sete euros e quarenta e quatro centímos) e documentos no valor de
66.651,23 ¼ VHVVHQWD H VHLV PLO VHLVFHQWRV H FLQTXHQWD H XP HXURV H YLQWH H WUês

centímos). Tomaram conhecimento. 3HUtRGR$QWHVGD2UGHPGR'LD Presente
o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, sobre a electrificação
pública do caminho do Castelo. O Sr. Presidente informou que já foi pedido o
orçamento através do ofício nº1876 de 01 de Abril e que ainda não veio. Pelo
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Vereador Sr. Carlos Martins foi solicitado ao Sr. Presidente a informação de qual o
critério seguido na substituição das iluminárias nas sedes de freguesia. O Sr.
Presidente informou que é sua intenção contratar com a EDP, a substituição dos
actuais braços de iluminação pública por armaduras de vapor de sódio, a fim de
obter melhor iluminação e menor consumo. E pelo mesmo vereador Sr. Carlos
Martins, foi solicitado esclarecimento quanto ao pagamento dos pedidos de
instalação de iluminação pública feita pelos privados. Pelo Sr. Presidente foi
esclarecido que a Câmara no acordo que tem com a EDP já comparticipa em 50%.
Os Outros 50%, importância que a Câmara não pode suportar na totalidade, é
suportado pelos requerentes. E pelo vereador Sr. Carlos Martins, foi o Sr.
Presidente questionado, o que é que já foi feito relativamente ao novo quadro de
pessoal, ao que o presidente informou que dentro em breve terá início.

&RQWDELOLGDGH  3DJDPHQWRV. Presente relação dos pagamentos efectuados no

valor total de 552.493,27 ¼ TXLQKHQWRV H FLQTXHQWD H GRLV PLO TXDWURFHQWRV H

noventa e três euros e vinte e sete centímos).Inteirado. /LFHQFLDPHQWR GH 2EUDV

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

UHXQLmR GH  Pelo 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. Tomaram conhecimento.

$SRLR±$VVRFLDomR'HVSRUWLYDH5HFUHDWLYD GHÈJXDV%HODV de 01/06/05, pede
a atribuição de um subsidio para a realização do “Grande Prémio de Atletismo”, em

Águas Belas, no dia 10 de Setembro. Pendente para a próxima reunião. )UHJXHVLD

GH,JUHMD1RYDGR6REUDOnº163 de 13/06/05, pedido de apoio financeiro para o
Polidesportivo. Deliberado com duas abstenções dos vereadores Sr. Carlos Martins

e Sr. Carlos Salgado, atribuir um subsidio de 71.390,00 ¼ 0RGLILFDomR DR
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2UoDPHQWR Q QR YDORU GH  ¼ (quinze mil euros) – Ratificação de
Despacho do Sr. Presidente. Ratificado o despacho do Sr. Presidente com dois
votos a favor e duas abstenções dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos

Salgado. &RQVWUXomR GD =RQD ,QGXVWULDO GH /DPHLUDV ±  )DVH GH 0XURV GH

6XSRUWHGH7HUUDV±3ODQR'HILQLWLYRGHWUDEDOKRVPresente informação técnica
nº023/2005 de 18/06/2005, elaborada pelo Chefe de Gabinete do Presidente e que
fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Deliberado por dois votos a favor e duas
abstenções apresentadas pelos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado

aprovar o plano definitivo de trabalhos. &HGrQFLD GH (VFROD 3ULPiULD GH 3RQWH

7DEXDGR ± &HOHEUDomR GH 3URWRFROR Pendente para a próxima reunião para

elaboração de minuta. 3HOR6U3UHVLGHQWHfoi solicitado que fossem introduzidas

na Ordem dos Trabalhos os seguintes assuntos: “Resitejo, sobre actualização de
tarifa”; “Modificação ao Orçamento nº8 e Modificação ao Plano Plurianual de
Investimentos e Actividades mais relevantes nº7, no valor de 41.100,00 ¼´$FHLWHV

por unanimidade as referidas introduções. 5HVLWHMR nº481 de 15/06/2005,
comunica actualização da tarifa referente à utilização do Aterro Sanitário. Tomaram

conhecimento. 3UHVHQWH0RGLILFDomRDR2UoDPHQWRQH0RGLILFDomRDR3ODQR

3OXULDQXDO GH ,QYHVWLPHQWRV H $FWLYLGDGHV 0DLV 5HOHYDQWHV Q no valor de
41.100,00 ¼ TXDUHQWDHXPPLOHFHPHXURV $SURYDGRFRPGXDVDEVWHQoões dos

vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. (QFHUUDPHQWR E pelo Sr.
Presidente foi a reunião declarada encerrada depois de lida e aprovada a minuta da
acta que contém 32 folhas, quando eram 16H e 45 M.------------------------------------------------------------------------------------







