CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos onze dias do mês de Agosto 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 Sr. Manuel da Silva António.----------------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 15 horas.------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência
à reunião do vereador Sr. Manuel da Silva António que se encontra de férias.------------3UHVHQWH 5HVXPR 'LiULR GD 7HVRXUDULD 1  no valor total de
333.328,26 ¼ WUH]HQWRVHWULQWDHWUês mil trezentos e vinte e oito euros e vinte e seis
centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 91.185,42 ¼ QRYHQWDHXP
mil cento e oitenta e cinco euros e quarenta e dois centímos), Operações Não
Orçamentais no valor de 176.589,37 ¼ FHQWR H VHWHQWD H VHLV PLO TXLQKHQWRV H
oitenta e nove euros e trinta e sete centímos) e documentos no valor de 65.550,40 ¼
(sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta euros e quarenta centímos).Inteirado.
3HUtRGR $QWHV GD RUGHP GR 'LD Não houve assuntos. &RQWDELOLGDGH 
3DJDPHQWRV. Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de
604.566,12 ¼ VHLVFHQWRV H TXDWUR PLO TXLQKHQWRV H VHVVHQWD H VHLV HXURV H GR]H
centímos). Tomaram conhecimento. 9DULDQWH (1  (QWUH 3UR[LPLGDGHV GH
)HUUHLUDGR=r]HUHHD(1 ,& ±([SURSULDo}HV±(VWUDGDVGH3RUWXJDO
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nº5984 de 27/07/05, informa que o valor da indemnização relativa à parcela nº175 é
de 935,00 ¼ H VROLFLWD R HQYLR GH GHFODUDoão de acordo, para andamento do
processo. A Câmara aceita o valor da avaliação. A deliberação foi tomada por
unanimidade. (VWUDGDVGH3RUWXJDOnº6011 de 26/07/05, informa que o valor da
indemnização relativa à parcela nº201 é de 2.410,00 ¼ H VROLFLWD R HQYLR GH
declaração de acordo, para andamento do processo. A Câmara deliberou por
unanimidade aceitar o valor da avaliação. 3DVVHLRGH&LFORWXULVPR±6SRUW&OXE
)HUUHLUDGR=r]HUHde 02/08/05, pede autorização para a realização do “2º Passeio
de Cicloturismo” no dia 21 de Agosto, conforme Regulamento que anexam.
Deliberado por unanimidade autorizar o referido passeio. O vereador Sr. Carlos
Martins não participou na votação por fazer parte dos órgãos directivos do Sport
Club. 6XEVLGLR ± $VVRFLDomR 5HFUHDWLYD H &XOWXUDO GH 0DWRV H %DUEDWRV de
30/06/05, pede a atribuição de um subsidio para a realização de obras na sede da
Associação. Deliberado por unanimidade atribuir um subsidio no montante de
5.000,00 ¼2YHUHDGRU6U&DUORV6DOJDGRGLVVHTXHYRWDYDDIDYRUVHRSDJDPHQWo
fosse feito mediante o comprovativo da realização da obra (contrato com o
empreiteiro). Presente cabimentação da Contabilidade na Orgânica 02 e Económica
04070103. $VVRFLDomR GR 5DQFKR )ROFOyULFR GD $OHJULD GH $OTXHLGmR GH 6W
$PDUR de 25/07/05, pede a atribuição de um subsidio para a realização do “V
Festival de Folclore”, no dia 18 de Setembro. Deliberado por unanimidade atribuir
um subsidio de 750,00 ¼SDUDRHIHLWR3UHVHQWHFDELPHQWDoão da Contabilidade na
rubrica orgânica 02 e económica 04070103 – Associações Desportivas e
Recreativas. $VVRFLDomR +XPDQLWiULD GRV %RPEHLURV 9ROXQWiULRV GH )HUUHLUD
GR =r]HUH nºDir-357/2005 de 20/07/05, solicita subsidio de 680,00 ¼ SDUD ID]HU
face às despesas com jantares de bombeiros que estiveram no combate ao incêndio
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da Gravulha, no dia 10/07/05. Deliberado por unanimidade atribuir um subsidio de
680,00 ¼ O vereador Dr. Jacinto não participou na votação em virtude de ser o
Presidente da Direcção daquela Associação. (PEDL[DGD GH 3RUWXJDO -XQWR GD
6DQWD 6p de 14/07/05, pede o apoio da Câmara, através da atribuição de um
subsidio para aquisição de um Órgão para a Igreja de Santo António em Roma. A
Câmara tomou conhecimento, mas lamenta não ser possível colaborar por falta de
disponibilidades financeiras. $SRLR ± 5DQFKR )ROFOyULFR GR %rFR GH 6DQWR
$OHL[Rde 22/07/05, pede a colaboração da Câmara para a realização do aniversário
daquele rancho, no dia 27 de Agosto, através da cedência de palco e difusão de
música no arraial. Não é possível por já estar comprometido para o Rancho
Folclórico e Etnográfico da Vila de Pias. 5HVtGXRV6yOLGRV±5HVLWHMRfax nº259
de 29/07/05, envia quadro com a indicação dos quantitativos de resíduos sólidos
urbanos depositados no aterro sanitário durante o 2º trimestre de 2005 e solicita a
aprovação do mesmo, para efeitos de emissão da respectiva factura. Deliberado por
unanimidade aprovar o mapa dos quantitativos. &RQVWUXomR GR (GLItFLR 6yFLR
&XOWXUDO ± ³&XVWRVGH(VWDOHLUR´ Presente informação nº032/2005 do Chefe do
Gabinete de Apoio ao Presidente, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta.
Analisado o assunto foi deliberado com duas abstenções dos vereadores Sr. Carlos
Salgado e Sr. Carlos Martins, aprovar o direito à revisão do contrato no sentido de
ser compensado com o aumento de custos decorrentes da prorrogação de prazo de
60 dias mencionado na informação, cujo valor importa em 56.778,00 ¼
&RQVWUXomR GR (GLItFLR 6yFLR&XOWXUDO ± 3URUURJDomR GH 3UD]R Presente
informação nº037/2005 do Chefe do Gabinete de Apoio ao Presidente, que fica
apensa em fotocópia à minuta da acta. Analisado o assunto foi deliberado com duas
abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins aprovar a
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prorrogação graciosa (sem direito a revisão de preços) até 30 de Setembro desde
que tal não implique qualquer tipo de encargo para a Câmara Municipal.
&RQVWUXomR GR (GLItFLR 6yFLR&XOWXUDO ± (UURV H  2PLVV}HV Presente
informação nº35/2005 de 04/08/2005 do Chefe do Gabinete de Apoio ao Presidente
que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Analisada a mesma foi deliberado
com duas abstenções apresentadas pelos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos
Salgado, aprovar os preços unitários dos trabalhos de espécie diversa da do
contrato, constantes na lista de omissões do projecto; Aprovar a realização dos
trabalhos constantes na lista de omissões do projecto no valor de 16.006,11 ¼4XH
o prazo para a realização dos trabalhos constantes na lista de omissões do projecto
seja de 7 dias. 6LVWHPD GH 6DQHDPHQWR GH 5LR )XQGHLUR ± 3URUURJDomR GH
3UD]R Presente informação nº034/2005 do Chefe do Gabinete de Apoio ao
Presidente e que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Deliberado com a
abstenção dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins conceder a
prorrogação graciosa solicitada (sem direito a revisão de preços). &RQVWUXomRGD
=RQD,QGXVWULDOGH/DPHLUDV±)DVHPresente informação nº33/2005 de 01/08,
do Chefe do Gabinete de Apoio ao Presidente e que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta e relativa a diversos trabalhos a mais. Deliberado com a abstenção
dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado aprovar: Os preços unitários
dos trabalhos de espécie diversa da do contrato, propostas pelo empreiteiro; A
realização dos trabalhos a mais constantes nas duas propostas do empreiteiro; O
prazo de realização será de 30 dias. 3URFHVVR7RSRQtPLFR±)UHJXHVLDGH'RUQHV
Pendente para melhor apreciação. 3UHVHQWH0RGLILFDomRDR2UoDPHQWRQQR
YDORUGH¼H0RGLILFDomRDR3ODQR3OXULDQXDOGH,QYHVWLPHQWRVQ
SDUD UDWLILFDomR GH 'HVSDFKR Ratificado o despacho do Sr. Presidente com a
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abstenção dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. /RWHDPHQWR
8UEDQR QD 5XD $OIUHGR .HLO HP )HUUHLUD GR =r]HUH HP TXH p UHTXHUHQWH D
)LUPD3UDWDGR=r]HUH/GDPendente para melhor estudo. 3HOR6U3UHVLGHQWH
foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos trabalhos os seguintes
assuntos: “ Associação do Rancho Folclórico da Alegria de Alqueidão Santo
Amaro, sobre comparticipação de transporte para uma deslocação” ; “ Modificação
ao Orçamento nº13, no valor de 84.500,00 ¼H0RGLILFDoão ao Plano Plurianual de
Investimentos nº11” ; “ Recuperação da Estrada desde a EN 238 à Barrada – Plano
de Segurança e Saúde” ; “ Sport Club Ferreira do Zêzere, de 04/08/05, sobre a
realização do “ III Passeio de Motards” . Aprovada a introdução dos assuntos
solicitados. $VVRFLDomR GR 5DQFKR )ROFOyULFR GD $OHJULD GH $OTXHLGmR 6DQWR
$PDUR de 04/08/05, pede a comparticipação da Câmara em 50% no transporte
para a sua deslocação no dia 20 de Agosto a Albufeira. Deliberou a Câmara por
unanimidade assumir a totalidade do custo atribuindo um subsidio de 750,00 ¼
uma vez que anteriormente tinha sido cedido o transporte da autarquia (que por
motivo de arranjo) não é agora possível, e tratar-se de um intercâmbio cultural.
3UHVHQWH 0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR 1 QR YDORU GH  ¼ RLWHQWD H
TXDWUR PLO H TXLQKHQWRV HXURV  H 0RGLILFDomR DR 3ODQR 3OXULDQXDO GH
,QYHVWLPHQWRV 1 Deliberado com as abstenções dos vereadores Sr. Carlos
Salgado e Sr. Carlos Martins aprovar a modificação proposta. 5HFXSHUDomR GD
(VWUDGD GHVGH D (1  j %DUUDGD ± 3ODQR GH 6HJXUDQoD H 6D~GH Presente
informação nº038/2005 da Técnica Superior de Segurança e Saúde que fica apensa
em fotocópia à minuta da acta. A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o
Plano de Segurança. 6SRUW &OXE )HUUHLUD GR =r]HUH de 04/08/05, informa da
realização do

III Passeio de Motards nos dias 27 e 28 de Agosto e solicita
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autorização para utilização do Parque de Merendas bem como quadro de luz,
barreiras de protecção, extensões, palco, duas barracas e o pavilhão municipal, para
o dia 27 de Agosto. Deliberado por unanimidade aprovar os pedidos efectuados. O
vereador Sr. Carlos Martins não participou na deliberação. (QFHUUDPHQWR E pelo
Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada depois de lida e aprovada a minuta
da acta que contém 39 folhas quando eram 17H e 10M.---







