CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos oito dias do mês de Setembro 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, Manuel da Silva António, Carlos Alberto
Mendes Martins, 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
50M. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

502.590,05 ¼ TXLQKHQWRVHGRLVPLOTXLQKHQWRVHQRYHQWDHXURVHFLQFRFHQWtPRV 
sendo de Operações Orçamentais no valor de 259.585,22 ¼ GX]HQWRVHFLQTXHQWDH
nove mil quinhentos e oitenta e cinco euros e vinte e dois centímos), Operações
Não Orçamentais no valor de 177.888,07 ¼ FHQWRHVHWHQWDHVHWHPLORLWRFHQWRVH
oitenta e oito euros e sete centímos) e documentos no valor de 65.113,69 ¼
(sessenta e cinco mil cento e treze euros e sessenta e nove centímos). Inteirado.

3HUtRGR $QWHV GD 2UGHP GR 'LD O vereador Sr. Carlos Martins chamou a
atenção para as passadeiras da Vila pois umas não foram pintadas, outras estão
quase invisíveis e as escolas estão a começar. Foi também solicitada informação
sobre o ensino do inglês, qual era a situação deste Concelho. Pelo Sr. Presidente foi
dito que a Escola C+S apresentou candidatura para o Inglês. O Sr. Presidente deu
conhecimento que contratou com a empresa Postal Digital da Chamusca, para a
realização completa de um DVD, com vários capítulos até um máximo de 60
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minutos, onde sejam apresentados os aspectos turísticos, culturais, históricos e
paisagísticos do Concelho, bem como a representação Teatral Círius/2005. A
narração será em português, com legendas em língua inglesa, tendo sido mandadas

efectuar 1000 cópias. &RQWDELOLGDGH ± 3DJDPHQWRV. Presente relação dos
pagamentos efectuados no valor total de 882.266,34 ¼ RLWRFHQWRVHRLWHQWDHGRLV
mil duzentos e sessenta e seis euros e trinta e quatro centímos). Tomaram

conhecimento. /LFHQFLDPHQWRGH2EUDV3DUWLFXODUHV±&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. $TXLVLomRGH7HUUHQR±-RDTXLP/HRSROGR3
)HUUHLUD05RGULJXHV7DSDGDde 20/07/05, sobre venda de prédio rústico, artigo

67, Secção A, sito na Serra de Santa Catarina, freguesia de Igreja Nova do Sobral.
Deliberado por unanimidade adquirir o artigo rústico nº67, Secção A, sita em Serra
de Santa Catarina, freguesia de Igreja Nova, ao preço de 1,50 ¼RPHWURTXDGUDGR, a

fim de instalar o depósito, da Zona Industrial. 6XEVLGLR ± $VVRFLDomR GRV
%RPEHLURV 9ROXQWiULRV GH )HUUHLUD GR =r]HUH nº409 de 26/08/05, pede a

atribuição de um subsidio no valor de 2.591,03 ¼ para fazer face às despesas
efectuadas com o fornecimento de alimentação aos Bombeiros que combateram os
incêndios ocorridos nos dias 19, 20 e 21 de Julho em Quebradas e Avecasta.
Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio de 2.500,00 ¼SDUDID]HUIDce às
dificuldades financeiras da Associação. O vereador Dr. Jacinto Lopes ausentou-se e

não participou na votação por pertencer à direcção daquela Associação. $VVRFLDomR

GH 0HOKRUDPHQWRV H %HP (VWDU 6RFLDO GH $UHLDV de 18/07/07, pede a
colaboração da Câmara através da atribuição de um subsidio para fazer face às
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despesas efectuadas com equipamento do Salão de Estar dos Idosos e Salão de
Visitas, designadamente, ar condicionado e renovação de mobiliário. Deliberado
por unanimidade atribuir um subsídio de 15.000,00 ¼ 3UHVHQWH FDELPHQWDoão na

orgânica 02 e Classificação Económica 04080203 – Outras. 3URYDGH$WOHWLVPR±
$VVRFLDomR'HVSRUWLYDH5HFUHDWLYDGHÈJXDV%HODVde 01/08/05, pede o parecer

da Câmara para a realização do “XI Grande Prémio de Águas Belas em Atletismo”,

no dia 10 de Setembro. Deliberado dar parecer favorável. ,7URIpXGR1DEmR
± $VVRFLDomR ,JUHMDQRYHQVH GH 0HOKRUDPHQWRV de 20/06/05, pede autorização

para a realização do “I Troféu do Nabão 2005”, no dia 11 de Setembro na freguesia
de Igreja Nova do Sobral. Deliberado por unanimidade dar parecer favorável.

$X[tOLRV (FRQyPLFRV SDUD R $QR /HFWLYR  Pendente para melhor

estudo. 6XEVLGLR GH ([SHGLHQWH H /LPSH]D GDV (VFRODV GR (QVLQR %iVLFR
Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio anual de 110,00 ¼ FHQWR HGH]
euros), a pagar em duas tranches (Outubro e Janeiro). Este pagamento será
efectuado directamente ao Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere.

6XEVLGLR SDUD 0DWHULDO 3HGDJyJLFR SDUD DV (VFRODV GR (QVLQR %iVLFR H

-DUGLQVGH,QIkQFLDDeliberado por unanimidade atribuir um subsídio às Escolas

do Ensino Básico e Pré-Primário para material pedagógico, no montante de 1,50 ¼
(um Euro e cinquenta cêntimos), por aluno, sendo o pagamento directamente

efectuado ao Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere. 6XEVLGLRGH$OPRoR

SDUDRDQROHFWLYRDeliberado por unanimidade, atribuir um subsídio

de 1,25 ¼ XP(XURHYLQWHHFLQFRFHQWtPRV SRUGLDGHDXODVHSRUFDGDDOXQRTXH
frequente as Escolas do Ensino Básico e Pré-Primário neste Concelho. O
pagamento far-se-á directamente às Instituições que fornecem a alimentação, aos
estabelecimentos de ensino básico e Pré-Primário, mediante a apresentação por
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parte destes, de mapa comprovativo do número de refeições servidas. 7UDQVSRUWHV

(VFRODUHV SDUD R $QR /HFWLYR  ± &DUW}HV H 9LQKHWDV Aprovado por

unanimidade o pagamento dos cartões e das vinhetas para o ano lectivo 2005/2006.

+DVWD 3~EOLFD SDUD D &RQFHVVmR GD ([SORUDomR GR %DU GD &HQWUDO GH

&DPLRQDJHPDeliberado, dando cumprimento ao estabelecido no Regulamento de
Exploração da Central de Camionagem de Ferreira do Zêzere, abrir hasta pública
para a concessão da referida exploração (art. 19º dos estabelecimentos comerciais).
O valor base de licitação é de 300,00 ¼SRUPês; - Limite temporal é um máximo de
5 anos; - Compete ao arrendatário a limpeza de todos os espaços públicos da
referida Central. As propostas serão apresentadas em carta fechada. Em caso de
empate será aberta licitação verbal entre os concorrentes empatados, com ofertas

mínimas de 25,00 ¼ $YDOLDomR GH 3DUFHODV GH 7HUUHQR H (GLItFLRV ([LVWHQWHV

UHODWLYRV DR 8UEFRP 5HPRGHODomR H DPSOLDomR GR 0HUFDGR 0XQLFLSDO
Presente informação nº36/2005 de 04/08/2005, do Chefe do Gabinete de Apoio ao
Presidente e que fica apensa em fotocópia à minuta da acta, relativa à Zona de
Intervenção I do Plano de Valorização e Dinamização do Espaço Urbano de
Ferreira do Zêzere. Aprovada a informação com uma abstenção do vereador Sr.
Carlos Martins e deliberado dar poderes ao Sr. Presidente para negociar até estes

valores constantes da informação. $SRLR6RFLDOD0DULD)HUQDQGD3HUHLUD9DOH

6LOYD QRV WHUPRV GR 5HJXODPHQWR 0XQLFLSDO GH /XWD &RQWUD D 3REUH]D H

,QVHUomR 6RFLDO Deliberado por unanimidade adquirir os materiais necessários

conforme orçamentos no valor total de 4.130,22 ¼ SDUD D FRQFUHWL]Doão da obra.

3HOR6U3UHVLGHQWHfoi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos trabalhos

os seguintes assuntos: “ Sociedade Filarmónica Ferreirense, pedido de subsidio” ;
“ Modificação ao Orçamento nº15, no valor de 33.000,00 ¼H0RGLILFDoão ao Plano
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Plurianual de Investimentos nº13” ; “ Central de Camionagem de Ferreira do
Zêzere” ; “ Construção do Centro Escolar de Areias – Plano de Segurança e Saúde” ;
“ Trânsito na Rua Maria Vasques” . Aceites por unanimidade as referidas

introduções. 6RFLHGDGH )LODUPyQLFD )HUUHLUHQVH de 02/09/05, pede a atribuição
de subsídio para aquisição de instrumentos. Deliberado por unanimidade atribuir

um subsídio de 10.000 ¼SDUDDDTXLVLoão de instrumentos. 3UHVHQWH0RGLILFDomR

DR 2UoDPHQWR 1 QR YDORU GH  ¼ WULQWD H WUrV PLO HXURV  H

0RGLILFDomR DR 3ODQR 3OXULDQXDO GH ,QYHVWLPHQWRV 1 Aprovada, com duas

abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. &HQWUDO GH

&DPLRQDJHP GH )HUUHLUD GR =r]HUH Presente

correspondência

das

transportadoras, Fatimacar e Rodoviária da Beira Interior, solicitando a atribuição
de espaços para as suas viaturas na Central de Camionagem. Deliberado por

unanimidade atribuir os espaços solicitados. &RQVWUXomR GR &HQWUR (VFRODU GH

$UHLDV±3ODQRGH6HJXUDQoDH6D~GHPresente informação nº41/2005, que fica
apensa em fotocópia à minuta da acta. Analisada, foi deliberado por unanimidade
aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a Construção do Centro Escolar de

Areias. 7UkQVLWR QD 5XD 0DULD 9DVTXHV Por motivos da abertura do Terminal
Rodoviário, o trânsito nesta Rua passa a ter um único sentido – descendente até ao
entroncamento com a Rua Dr. Ruy Pena Monteiro Baptista.(QFHUUDPHQWR E pelo

Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada depois de lida e aprovada a minuta
da acta que contém 35folhas, quando eram 18H e 40M. ---------------------------------

