CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos vinte e oito dias do mês de Julho do ano de dois mil e cinco, nesta Vila
de Ferreira do Zêzere, no edifício dos Paços do Concelho e sala de reuniões,
realizou-se a reunião pública ordinária da Câmara Municipal sob a Presidência do
Exmo. Senhor Luís Ribeiro Pereira, na qualidade de Presidente, estando presentes
os vereadores Srs. Carlos Ferreira Salgado, Manuel da Silva António, Dr. Jacinto
Manuel Lopes Cristas Flores.---------------------------------------------------------------------Não compareceu à reunião o vereador Sr. Carlos Alberto Mendes Martins.---------A reunião foi secretariada por Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão.----------------------------------------------------------------------------------E sendo horas o Exmo. Presidente declarou aberta a reunião pelas 14H e
20M.--------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência
à reunião do vereador Sr. Carlos Alberto Mendes Martins, que está de férias.-------3UHVHQWH 5HVXPR 'LiULR GD 7HVRXUDULD 1 , no valor total de
891.866,84 ¼ RLWRFHQWRV H QRYHQWD H XP PLO RLWRFHQWRV H VHVVHQWD H VHLV HXURV H
oitenta e quatro centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de
617.365,87 ¼ VHLVFHQWRVHGH]DVVHWHPLOWUH]HQWRVHVHVVHQWDHFLQFRHXURVHRLWHQWD
e sete centímos), Operações Não Orçamentais no valor de 208.579,29 ¼ GX]HQWRVH
oito mil quinhentos e setenta e nove euros e vinte e nove centímos) e documentos
no valor de 65.918,61 ¼ VHVVHQWDHFLQFRPLOQRYHFHQWRVHGH]RLWRHXURVHVHVVHQWD
e um centímos). Inteirado. 3HUtRGR$QWHVGD2UGHPGR'LDPelo Sr. Presidente
foi informado que na 1ª semana de Agosto está de férias pelo que será substituído
pelo Sr. Vice - Presidente Dr. Jacinto Lopes. &RQWDELOLGDGH  3DJDPHQWRV.
Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de 232.936,49 ¼
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(duzentos e trinta e dois mil novecentos e trinta e seis euros e quarenta e nove
centímos). Tomaram conhecimento. /LFHQFLDPHQWR GH 2EUDV 3DUWLFXODUHV ±
&RPSHWrQFLDV'HOHJDGDVQR6U3UHVLGHQWHGD&kPDUDHPUHXQLmRGH
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. 6XEVLGLR ± $VVRFLDomR
5HFUHDWLYD )LODUPyQLFD )UD]RHLUHQVH de 30/06/05, pede a atribuição de um
subsidio no valor de 25.000,00 ¼SDUDSDJDPHQWRGHGLYLGDUHIHUHQWHàs obras da
sede da Associação. Deliberado por unanimidade atribuir um subsidio de 25.000,00
¼ D SDJDU HP FLQFR PHVHV FRP LQLFLR HP $JRVWR  3UHVHQWe cabimento da
Contabilidade na rubrica orgânica 02 e económica 04070102 – Associações
Filarmónicas. Pelo vereador Sr. Carlos Salgado foi dito que concorda mas,
tratamento igual deve haver para outras Associações em igualdade de
circunstâncias. $VVRFLDomR+XPDQLWiULDGRV%RPEHLURV9ROXQWiULRVGH)HUUHLUD
GR=r]HUHde 25/07/05, pede a atribuição de um subsidio no valor de 44.000,00 ¼
para aquisição de viaturas. Deliberado por unanimidade, atribuir um subsidio de
44.000,00 ¼SRUD&kPDUDFRQVLGHUDUTXHVão 2 viaturas essenciais para o eficiente
serviço dos Bombeiros, a pagar em duas tranches. O vereador Dr. Jacinto ausentouse e não participou na votação. Presente cabimentação da Contabilidade na
orgânica 02 e económica 04070101 – Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários. &OXEHGH$WOHWLVPRGH)HUUHLUDGR=r]HUHnº040-04/05 de 08/07/05,
pede um reforço do subsidio atribuído àquela Associação. Analisada a situação e
atendendo aos bons resultados dos atletas, a Câmara deliberou por unanimidade
aumentar o subsidio mensal para quinhentos euros (500 ¼  'HOLEHURX WDPEpm a
Câmara oferecer um equipamento de valor até 300 ¼à atleta Dina Malheiro, como
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reconhecimento pelos resultados obtidos. 4XRWL]DomR±&RPXQLGDGH8UEDQDGR
0pGLR7HMRFax nº1653 de 11/07/05, informa do valor da quotização mensal para
o ano de 2005, de 2635,00 ¼HWULPHVWUDOGH¼7RPDUDPFRQKHFLPHQWR
$SRLR ± )DFXOGDGH GH &RPXQLFDo}HV ,QWHUQDFLRQDLV ± ;8 4XLQ\XDQ pede a
colaboração da Câmara através da oferta de um almoço convívio e um passeio
fluvial para 11 estudantes chineses de Licenciatura em Língua Portuguesa,
visitarem este Concelho. Deliberado por unanimidade pagar o almoço e passeio
fluvial na albufeira do Castelo do Bode. 6HPLQiULR 0DLRU GH &RLPEUD pede a
colaboração da Câmara para a realização de um Campo de Férias do grupo de
seminaristas – teólogos da Diocese de Coimbra, na freguesia de Areias, deste
Concelho. O Sr. Presidente informou que por seu despacho tinha oferecido ao
grupo um almoço e um passeio fluvial em nome da Câmara. Ratificado o despacho
do Sr. Presidente por unanimidade. $FDPSDPHQWR2FDVLRQDO±&RUSR1DFLRQDO
GH (VFXWDV ± $JUXSDPHQWR  ± $UUHQWHOD de 01/07/05, pede a concessão de
licença para a realização de um Acampamento Ocasional, no Lagar de S.
Guilherme, de 23 a 31 de Julho; Presentes pareceres da GNR e da Autoridade de
Saúde. Tendo em atenção as datas pretendidas, foi pelo Sr. Presidente feito um
despacho de autorização (nº3, artigo 68º, da Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro). A
Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho de autorização. &tULXV
 ± ,QIRUPDomR GR 9HUHDGRU 0DQXHO $QWyQLR Presente Informação do
vereador Manuel António que fica apensa em fotocópia à minuta da acta, sobre a
estadia e alimentação dos membros vindos da Bélgica bem como dos actores e
elementos de Segurança no dia 28 de Agosto e propõe que naquele dia seja a
Associação de Dornes a confeccionar e fornecer as refeições. Aprovado por
unanimidade. &RQGLFLRQDPHQWRV GH 7UkQVLWR GLD  GH $JRVWR ± &LUtXV
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De acordo com a informação do vereador Manuel António que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta, deliberou a Câmara por unanimidade, o
condicionamento de trânsito no dia 28 de Agosto do seguinte modo: O trânsito na
E.M. entre Paio Mendes e Dornes das 10H e 30M às 20H, proibindo a circulação
entre o cruzeiro 1 (Salão) e o cruzeiro 10 (Dornes) desde as 10H e 30M às 19H e
30M e entre o cruzeiro 11 e o cruzeiro 14 (dentro de Dornes) das 13H e 30M às 20
Horas. Será proibido o acesso à zona da Torre entre as 13 horas e as 22 horas. Será
condicionado o estacionamento em Dornes e vias de entrada Nascente e Poente
conforme sinalização temporária colocada e informações das autoridades.
0RGLILFDomRDR2UoDPHQWRQQRYDORUGH¼ RLWHQWDHQRYHPLOH
TXLQKHQWRV HXURV  H 0RGLILFDomR jV *UDQGHV 2So}HV GR 3ODQR Q Aprovado
por unanimidade.3URMHFWRGH/RWHDPHQWR8UEDQRQR%DLUUR1RYRHP)HUUHLUD
GR=r]HUHHPTXHpUHTXHUHQWHD)LUPD5DPDOGR=r]HUH&RQVWUXo}HV/GD
Presente informação do Eng.º Campelo que fica apensa em fotocópia à minuta da
acta. O projecto de arquitectura foi aceite e aprovado, por unanimidade, com as
seguintes condicionantes a satisfazer com a entrega dos projectos para as obras de
urbanização. 1- Aumento do número de lugares de estacionamento; 2- Elaboração
do acordo para a cedência de área para a abertura da rua projectada a norte com a
rua do Campo de Futebol, com o Sr. José Vaz da Silva Branco; 3- Definição dos
trabalhos a executar pelo promotor com a abertura da rua e a incluir nos projectos
das obras de urbanização. $GLWDPHQWR DR $OYDUi GH /RWHDPHQWR 1 HP
QRPH GH $QWyQLR *XDOGLP *RGLQKR GH 4XHLUyV H 0HOOR Presente fax do
Consultor Jurídico Sr. Dr. Montalvo, datado de 14 de Julho do corrente ano, sobre
o pedido de aditamento ao alvará de loteamento urbano nº2/2004 requerido pelo Sr.
António Gualdim Godinho de Queirós e Mello. Analisado e discutido o assunto,
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tendo em conta a informação técnica e a deliberação de 05/05/2005, a Câmara
deliberou com a abstenção do vereador Sr. Carlos Salgado, deferir o pedido de
aditamento ao referido alvará, conforme solicitado. $EHUWXUD GH &RQFXUVR
3~EOLFR SDUD D HPSUHLWDGD GR ³6LVWHPD GH 6DQHDPHQWR GH %DLUUDGD
%DLUUDGLQKD H &DUGDO´ Presente a informação nº031/2005 de 25 de Julho do
Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidenteque fica apenso em fotocópia à minuta
da acta. Analisada a informação a Câmara deliberou por unanimidade: Aprovar a
abertura de concurso público para a realização da obra com o prazo de execução de
180 dias. Aprovar o programa de concurso, o Caderno de Encargos e o Plano de
Segurança em projecto. 3HOR6U3UHVLGHQWHfoi solicitado que fossem introduzidos
na ordem dos trabalhos os seguintes assuntos: “Comunidade Urbana do Médio
Tejo, sobre Projecto de Protocolo, referente a Segurança Contra Incêndios”;
Horácio Jesus Graça, pede alargamento de prazo de cedência de casa de habitação”.
Aceites por unanimidade as referidas introduções. &RPXQLGDGH8UEDQDGR0pGLR
7HMR Fax nº1694 de 19/07/05, pede informação sobre o interesse da Câmara em
aderir ao Protocolo de Colaboração em Vistorias e apreciação de elementos de
Projecto,

referentes

às

Condições

de

Segurança

Contra

Incêndios

em

Estabelecimentos que recebem Público com área inferior a 300 m2. Deliberado por
unanimidade aderir ao protocolo em causa. +RUiFLR-HVXVGD*UDoDsolicita que o
prazo que lhe foi concedido de cedência de casa de habitação, lhe seja prorrogado
por mais três a seis meses. Deliberado por unanimidade autorizar, nas condições
anteriores. (QFHUUDPHQWR E pelo Sr. Presidente foi a reunião declara encerrada
depois de lida e aprovada a minuta da acta, que contém 46 folhas, quando eram
17H e 20M.---------------------------------------------------------

