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------ Aos vinte e cinco 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,
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, Carlos Alberto
Mendes Martins. -------------------------------------------------------------------------------------- Não compareceu à reunião o vereador Sr. 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 40 M.
------ De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência à
reunião do vereador Sr. Dr. Jacinto Manuel Lopes, que está de férias. ----------------- 3UHVHQWH 5HVXPR 'LiULR GD 7HVRXUDULD 1 , no valor total de
1.051.012,85 ¼ XP PLOKão cinquenta e um mil doze euros e oitenta e cinco
centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 806.256,26 ¼ RLWRFHQWRVH
seis mil duzentos e cinquenta e seis euros e vinte seis centímos), Operações Não
Orçamentais no valor de 179.291,71 ¼ FHQWR H setenta e nove mil duzentos e
noventa e um euros e setenta e um centímos) e documentos no montante de
65.461,81 ¼ VHVVHQWDHFLQFRPLOTXDWURFHQWRVHVHVVHQWDHXPHXURVHRLWHQWDHXP
centímos). Inteirado. 3HUtRGR $QWHV GD 2UGHP GR 'LD Não houve assuntos.
&RQWDELOLGDGH±3DJDPHQWRVPresente relação dos pagamentos efectuados no valor
total de 52.702,87 ¼ FLQTXHQWD H GRLV PLO VHWHFHQWRV H GRLV HXURV H RLWHQWD H VHWH
centímos). Tomaram conhecimento. /LFHQFLDPHQWR GH 2EUDV 3DUWLFXODUHV ±
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&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. 'LUHFomR*HUDO GDV
$XWDUTXLDV/RFDLVof. Circ. nº23 de 15/07/05, informa que para além do montante
já comunicado, este município pode ainda contratar novos empréstimos até ao
montante de 194.588,00 ¼$QDOLVDGRRDVVXQWRD&kPDUDGHOLEHURXSRUXQDQLPLGDGH
utilizar a totalidade do montante do endividamento Municipal para 2005 que cabe a
este Município. $103±$VVRFLDomR1DFLRQDOGRV0XQLFtSLRV3RUWXJXHVHVCir.
nº96 de 28/07/05, pedido de adesão à Campanha Mundial em favor dos “Objectivos
do Milénio para o Desenvolvimento” das Nações Unidas. Tomaram conhecimento.
'U $QWyQLR 5HERUGmR 0RQWDOYR de 01/08/05, envio de parecer sobre exposição
da Sociedade Socibeco – Sociedade Imobiliária, SA. Analisado o assunto a Câmara
deliberou com a abstenção do vereador Sr. Carlos Salgado, considerar que o
logradouro fronteiro da casa pertencente à Socibeco, Sociedade Imobiliária Lda,
inscrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº01096/180102 é privado desde
que o parecer da Junta de Freguesia de Beco, que deve ser solicitado, seja no mesmo
sentido. 3UHVHQWH,QIRUPDomRGRV6HUYLoRV7pFQLFRVdatada de 01/08/05, sobre o
pedido de colocação de sinalização por Manuel Augusto Maia Godinho. Deliberado
adquirir e colocar os sinais. A deliberação foi tomada por unanimidade. /LFHQoD
(VSHFLDO GH 5XtGR ± 3UHVHQWH ,QIRUPDomR GRV 6HUYLoRV 7pFQLFRV de 12/08/05,
referente ao pedido de Licença Especial de Ruído pelo Sport Club de Ferreira do
Zêzere. Deliberado por unanimidade conceder a licença especial de ruído, de acordo
com a informação que fica apensa á minuta. O vereador Sr. Carlos Martins,
ausentou-se da sala, não participou na deliberação por fazer parte da Direcção do
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Sport Club. 3UHVHQWH ,QIRUPDomR GD 7pFQLFD GH 6HJXUDQoD GH 6D~GH nº39 de
18/08/05, referente à empreitada de “Recuperação das seguintes estradas: Estrada de
Chãos a Vale do Brio; Estrada de Chãos ao Limite do Concelho de Tomar; Estrada
da EN 110 a Almogadel (por Lagoa). A Câmara deliberou por unanimidade aprovar
o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra em referência. A informação
fica apensa em fotocópia à minuta da acta. $FDPSDPHQWR2FDVLRQDO±6SRUW&OXE
GH)HUUHLUDGR=r]HUHde 11/08/05, solicita concessão de licença para a realização
de um Acampamento Ocasional, no Parque das Merendas, dias 27 e 28 de Agosto de
2005. Presentes pareceres da GNR e da Autoridade Sanitária. Deliberado por
unanimidade autorizar o acampamento de acordo com os pareceres. O vereador
Carlos Martins ausentou-se da sala e não participou na votação por pertencer à
Direcção do Club. 3HOR 6U 3UHVLGHQWH foi solicitado que fossem introduzidos na
ordem dos trabalhos os seguintes assuntos: “Modificação ao Orçamento nº14, no
valor de 34.800,00 ¼ H 0odificação às Grandes Opções do Plano nº12”; “Presente
Informação da Técnica de Segurança e Saúde, nº40/05 de 22 de Agosto, referente à
empreitada “Revitalização Urbana na Sede de Freguesia de Areias – Trabalhos
Complementares”; “Sport Club de Ferreira do Zêzere, pedido de autorização para
ocupar a via pública”; “Abertura de concurso para contracção de empréstimo”.
Aceites por unanimidade as referidas introduções. 0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR
QQRYDORUGH¼ (trinta e quatro mil e oitocentos euros) e Modificação
às Grandes Opções do Plano Nº12. Aprovado, com as abstenções dos vereadores Sr.
Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. 3UHVHQWH ,QIRUPDomR GD 7pFQLFD GH
6HJXUDQoD H 6D~GH nº40 de 22/08/05, referente à empreitada de “Revitalização
Urbana na Sede de Freguesia de Areias – Trabalhos Complementares”. Deliberado
por unanimidade aprovar a informação técnica em causa. 6SRUW&OXE)HUUHLUDGR
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=r]HUH de 17/08/2005, pedido de autorização para ocupar a via pública, nos
próximos dias 27 e 28 de Agosto, para a realização do 3º Encontro Motards, entre o
Campo de Futebol e o cruzamento da estrada para Águas Belas (Casal das Rosas),
bem como a via entre o Campo e a Cumbada (até ao fundo do Parque das
Merendas), pelo que deverá ser cortado o trânsito. Analisado o assunto a Câmara
deliberou por unanimidade autorizar o corte do trânsito nos locais solicitados. O
vereador Sr. Carlos Martins não participou na deliberação, ausentando-se da sala,
por fazer parte da Direcção daquele Club. $EHUWXUDGH&RQFXUVRSDUD&RQWUDFomR
GH HPSUpVWLPR Com base no ofício – circular nº23/2005 de 15 de Julho, Pº 908
(06.06.13) DSFA, da DGAL, em que informa que este Município pode ainda
contratar novo empréstimo no corrente ano até ao montante de 194.588,00 ¼
deliberou a Câmara por unanimidade contrair um novo empréstimo naquele
montante destinado às obras da Zona Industrial e para o efeito pedir propostas às
seguintes Instituições de Crédito e nas seguintes condições: Prazo – 15 anos; Período
de carência e amortização de capital de 3 anos; - Prestações de capital e juros
trimestrais. As Instituições Financeiras são: - BPN; Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Ferreira do Zêzere; - Millenium BCP; - Caixa Geral de Depósitos; - Banco
Totta & Açores. (QFHUUDPHQWR E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada
encerrada, depois de lida e aprovada a minuta da acta que contém 26 folhas, quando
eram 17H e 15M. ---------------------------------------------------------------------------------







