CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos catorze dias do mês de Julho 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. Manuel da Silva António, Carlos Alberto Mendes Martins.--------------Não compareceram à reunião os vereadores Srs. Carlos Salgado e Dr. Jacinto
Manuel Lopes Cristas Flores.--------------------------------------------------------------------A reunião foi secretariada por Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão.-----------------------------------------------------------------------------------E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14H e 50M.------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência
à reunião do vereador Sr. Carlos Salgado que está de férias e do Sr. Dr. Jacinto que
está numa reunião da Comunidade Urbana.------------------------------------------------

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

434.429,19 ¼ TXDWURFHQWRVHWULQWDHTXDtro mil quatrocentos e vinte e nove euros e
dezanove centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 186.823,96 ¼
(cento e oitenta e seis mil oitocentos e vinte e três euros e noventa e seis centímos),
Operações Não Orçamentais no valor de 181.175,91 ¼ FHQWR H RLWHQWD H XP PLO
cento e setenta e cinco euros e noventa e um centímos) e documentos no valor de
66.426,25 ¼ VHVVHQWD H VHLV PLO TXDWURFHQWRV H YLQWH H VHLV HXURV H YLQWH H FLQFR

centímos). Inteirado. 3HUtRGR$QWHVGD2UGHPGR'LDPelo vereador Sr. Carlos

Martins foi sugerido que fossem melhorados os assentos do pavilhão

Gimnodesportivo. &RQWDELOLGDGH±3DJDPHQWRVPresente relação dos pagamentos
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efectuados no valor total de 250.290,06 ¼ GX]HQWRV H FLQTXHQWD PLO GX]HQWRV H

noventa euros e seis centímos). Tomaram conhecimento. 6XEVLGLR ± &HQWUR GH
5HFXSHUDomR ,QIDQWLO GH )HUUHLUD GR =r]HUH nº044 de 01/07/2005, pede a

atribuição de um subsidio no valor de 1.400,00 ¼ SDUD ID]HU IDFH às despesas
efectuadas com o fornecimento de 340 almoços aos participantes no Dia Mundial
da Criança, Encontro de Ranchos não Federados, Campeonato de Futsal e Dia
Mundial do Ambiente. Deliberado pagar os 1.400,00 ¼ 2 YHUHDGRU 0DQXHO
António ausentou-se não

tendo participado

na deliberação. 'HVSRUWLYR

,JUHMDQRYHQVHde 20/06/05, pede a atribuição de um subsidio para a realização do
“I Troféu do Nabão 2005”, na freguesia de Igreja Nova do Sobral. Deliberado

atribuir um subsidio de 500,00 ¼ 3UHVHQWH LQIRUPDoão de cabimento na

classificação orgânica 02, económica 04070103. 3DUyTXLDGH)HUUHLUDGR=r]HUH
de 28/06/05, pede a atribuição de subsidio para as obras a levar a efeito no Salão
Paroquial e ATL. Deliberado conceder um subsidio de 3.324,00 ¼ WUês mil
trezentos e vinte quatro euros). Presente cabimentação da Contabilidade na rubrica

orgânica 02 e classificação económica 04080203 – Outras. $VVRFLDomR'HVSRUWLYD

H5HFUHDWLYDGHÈJXDV%HODVde 01/06/05, de novo a reunião, pede a atribuição de
um subsidio para a realização do “Grande Prémio de Águas Belas em Atletismo”,

no dia 10 de Setembro. Deliberado atribuir um subsidio de 1.500,00 ¼ 3UHVHQWH
cabimentação da Contabilidade na rubrica orgânica 02, classificação económica

04070103 – Associações Desportivas e Recreativas. ÈJXD ± 0DULD -RVp
(VSHUDQoD 0 )ROTXH reclama sobre um consumo exagerado de água, na sua

habitação, sito na Praça Pedro Ferreira, nesta Vila; Presente Informação dos
Serviços de Água sobre o assunto. Atendendo que os consumos são os normais a

consumidora terá que pagar. 0RGLILFDomRDR2UoDPHQWRQno valor de 3.350,00
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¼ SDUD UDWLILFDoão do despacho do Sr. Presidente. Ratificado com a abstenção do

vereador Sr. Carlos Martins. &RQFHSomR GR 3URMHFWR GH ([HFXomR GR

3ROLGHVSRUWLYR GH ÈJXDV %HODV ± (VWXGR 3UpYLR Presente informação nº27 de
28/06/2005, elaborada pelo Chefe do Gabinete de Apoio ao Presidente e que fica
apenso em fotocópia à minuta da acta. Deliberado por unanimidade aprovar o

estudo prévio do polidesportivo de Águas Belas. /LFHQoD (VSHFLDO GH 5XtGR ±
/HQD(QJHQKDULDH&RQVWUXo}HV6$de 09/06/05, pede licença especial de ruído,

entre o dia 13 de Junho e 15 de Julho de 2005, para execução da obra “ Construção
da Zona Industrial de Lameiras – 2ª Fase de Muros de Suporte de Terras” ; Presente
Informação nº24 do Técnico Eng.º Frias, sobre o assunto. Concedido.

/HQD

(QJHQKDULDH&RQVWUXo}HV6$de 09/06/05, pede licença especial de ruído, entre
o dia 20 de Junho e o dia 15 de Setembro de 2005, para execução da obra
“ Construção da Zona Industrial de Lameiras – 3ª Fase” ; Presente Informação nº25,

do Técnico Eng.º Frias, sobre o assunto. Concedido. &ROyQLD %DOQHDU GD

1D]DUp±3URMHFWR³&UHVFHU±7HUFHLUD,GDGH´±,QIRUPDomRGRV6HUYLoRV
Presente informação da Chefe de Secção, que fica apensa em fotocópia à minuta da
acta, relativa à inscrição de mais dois idosos na Colónia. A Câmara deliberou por

unanimidade aceitar. &RQVWUXomR GD =RQD ,QGXVWULDO GH /DPHLUDV ±  )DVH ±

3ODQR'HILQLWLYRGH7UDEDOKRVPresente informação técnica do Chefe do Gabinete
de Apoio ao Presidente, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Analisado o
assunto foi deliberado por unanimidade aprovar o Plano Definitivo de Trabalhos.

&RQVWUXomRGD=RQD,QGXVWULDOGH/DPHLUDV±)DVHGH0XURVGH6XSRUWH±

7UDEDOKRV D 0DLV Presente informação nº028/2005, do Chefe do Gabinete de
Apoio ao Presidente que fica apensa em fotocópia à minuta da acta sobre a
realização de trabalhos a mais. Analisado o assunto foi deliberado com a abstenção
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do vereador Sr. Carlos Martins aprovar os trabalhos a mais propostos e a
prorrogação de 1 dia para o efeito.3HOR6U3UHVLGHQWHfoi solicitado que fossem
introduzidos na ordem dos trabalhos os seguintes assuntos: “ Emissor Regional do
Zêzere, pedido de subsidio para a 6ª Rota Aérea ao Lago – Azul” ; “ Associação
Cultural, Recreativa e Desportiva de Stº Amaro, sobre passeio de Cicloturismo” ;
“ Rancho Folclórico e Etnográfico da Vila de Pias, sobre realização do VIII Festival
de Folclore” ; “ Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere, pedido de reforço de
verba” ; “ Modificação ao Orçamento nº10, no valor de 110.300,00 ¼ e Modificação

às Grandes Opções do Plano nº8” . Aceite a introdução por unanimidade. (PLVVRU

5HJLRQDOGR=r]HUHde 27/06/04, pede a atribuição de um subsidio para fazer face
às despesas efectuadas com a realização da 6ª Rota Aérea ao Lago Azul” , no
passado dia 12 de Junho. Deliberado por unanimidade atribuir um subsidio de

750,00 ¼ SDUD R HIHLWR $VVRFLDomR &XOWXUDO 5HFUHDWLYD H 'HVSRUWLYD GH 6W

$PDURpede autorização para a realização de um passeio de Cicloturismo no dia
24 de Julho, conforme Regulamento e mapa de localidades que anexam. A Câmara

não vê inconveniente na realização do passeio. 5DQFKR)ROFOyULFRH(WQRJUiILFR

GD9LODGH3LDVde 03/07/05, pede a colaboração da Câmara para a realização do

“ VIII Festival de Folclore” , no dia 27 de Agosto de 2005. Deliberado atribuir um
subsidio de 700,00 ¼&OXEHGH$WOHWLVPRGH)HUUHLUDGR=r]HUHnº040-04/05 de
08/07/05, pede o reforço do subsidio que vem sendo atribuído àquela Associação.

Pendente para a próxima reunião. 3UHVHQWH0RGLILFDomRDR2UoDPHQWRQQR

YDORU GH  ¼ FHQWR H GH] PLO H WUH]HQWRV HXURV  H 0RGLILFDomR jV

*UDQGHV2So}HVGR3ODQRQAprovado com a abstenção do vereador Sr. Carlos

Martins. (QFHUUDPHQWR E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada
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depois de lida e aprovada a minuta da acta que contém 33 folhas, quando eram 17
horas e 40M.-------------------------------







