CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos vinte e dois 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,
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 e Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores. -----------------------A reunião foi secretariada por Fernanda Maria Antunes Caldeira Ideias, Chefe
de Repartição. ---------------------------------------------------------------------------------------E sendo horas o Exmo. Presidente declarou aberta a reunião pelas 15 horas. -

3UHVHQWH 5HVXPR 'LiULR GD 7HVRXUDULD 1  no valor total de
349.641,88 ¼ WUH]HQWRVHTXDUHQWDHQRYHPLOVHLVFHQWRVHTXDUHQWDHXPHXURVH
oitenta e oito centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 103.651,20 ¼
(cento e três mil seiscentos e cinquenta e um euros e vinte centímos), Operações
Não Orçamentais no valor de 180.567,10 ¼ FHQWR H RLWHQWD PLO TXLQKHQWRV H
sessenta e sete euros e dez centímos) e documentos no valor de 65.420,51 ¼
(sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte euros e cinquenta e um centímos).

Inteirado. 3HUtRGR $QWHV GD 2UGHP GR 'LD O Sr. Presidente deu conhecimento
aos Senhores Vereadores de que as Etar`s de Outeiros, Castanheira, Pombeira e Rio
Fundeiro, se encontram prontas, aguardando-se a vistoria do técnico do Ministério

da Economia, designadamente para a Etar de Outeiros. &RQWDELOLGDGH ±
3DJDPHQWRV Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de

378457,06 ¼ WUH]HQWRVHVHWHQWDHRLWRPLOTXDWURFHQWRVHFLQTXHQWDHVHWHHXURVH

seis centímos). Inteirado. ,VHQomRGH3DJDPHQWRGHÈJXDH8WLOL]DomRGD3LVFLQD

$VVRFLDomR+XPDQLWiULDGRV%RPEHLURV9ROXQWiULRVGH)HUUHLUDGR=r]HUH







CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

nº Dir-419/2005 de 02/09/05, envia dois requerimentos do Bombeiro Sérgio Paulo
Nunes Feliz, pedindo a isenção do pagamento de água e da utilização gratuita da
piscina municipal; Presente informação dos Serviços sobre o assunto. Aprovado
por unanimidade a isenção do pagamento de água doméstica, até ao limite de 10m3
bem como do acesso gratuito à piscina municipal, de acordo com a informação

técnica que fica anexa em fotocópia à minuta da acta. $VVRFLDomR +XPDQLWiULD

GRV %RPEHLURV 9ROXQWiULRV GH )HUUHLUD GR =r]HUH nºDir-347 de 05/07/2005,
envia dois requerimentos do Bombeiro Carlos Manuel Brites Senhorinho, pedindo

a isenção do pagamento de água e da utilização da piscina municipal; Presente
informação dos Serviços sobre o assunto. Aprovado por unanimidade, a isenção no
pagamento do consumo de água doméstica, até ao limite de 10m3 bem como do
acesso gratuito à piscina municipal, de acordo com a informação técnica que fica

anexa em fotocópia à minuta da acta. 3DJDPHQWR GH ÈJXD ± 3DXOR -RUJH
0DUTXHV %ULWR $OFRELD de 07/09/05, pede autorização para o pagamento do

recibo de água relativo ao mês de Maio, no valor de 136,51 ¼ HP TXDWUR
prestações; Presente Informação dos Serviços de Água sobre o assunto. Foi
aprovado por unanimidade o pagamento em quatro prestações, com juros, com

início no próximo mês de Outubro. $OWHUDomR GR 0RQWDQWH GR (PSUpVWLPR

1 GH  ¼ SDUD  ¼ O Sr. Presidente
informou a Câmara, que mediante a devolução pelo Tribunal de Contas, do
processo do empréstimo, já aprovado pela Câmara e pela Assembleia, no valor de

537.693,00 ¼ FRQWUDtGR HQWUH HVWH 0XQLFtSLR H D &DL[D *HUDO GH 'HSyVLWRV H HP
virtude do Tribunal de Contas entender que o empréstimo contraído no valor de
48.842,00 ¼pSRUFRQWDGDYHUEDDWULEXtGDSHOR5DWHLRXPa vez que a DGAL
emitiu parecer, mediante solicitação da Câmara e sendo o mesmo também
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favorável à decisão do Tribunal de Contas, propõe à Câmara a redução do
empréstimo no valor de 537.693,00 ¼ SDUD R PRQWDQWH GH  ¼ RX VHMD
537.697,00 ¼PHQRV48.842,00 ¼(VWDDOWHUDoão foi aprovada com a abstenção dos
Senhores Vereadores Carlos Salgado e Carlos Martins. Deliberado ainda, enviar

esta alteração para a Assembleia Municipal. 5HGXomR GD %RQLILFDomR GR

HPSUpVWLPR GH  ¼ Foi presente a esta reunião, o ofício do Millennium

BCP, datado de 09/09/2005 a informar de que relativamente ao empréstimo já
contraído com aquela Instituição de Crédito, no valor de 82.482,00 ¼DERQLILFDoão
dos juros em linhas de crédito ao investimento autárquico, se encontra totalmente
comprometida

financeiramente,

conforme

informação

da

CCDRLVT

ao

Millennium BCP. Assim, e na sequência desta questão, o Sr. Vereador Dr. Jacinto
Lopes, apresentou um estudo comparativo entre a proposta da CGD que
apresentava melhor spread e a proposta do Millennium bcp, sem a bonificação de
juros. Mediante esta informação, a Câmara deliberou, com a abstenção dos
Senhores Vereadores Carlos Salgado e Carlos Martins, manter o actual empréstimo
com o Millennium bcp, sem a bonificação dos juros. A referida informação fica em

fotocópia anexa à minuta da acta. $SRLR 6RFLDO D -RVp+HQULTXHV GD6LOYDQRV

WHUPRVGR5HJXODPHQWR0XQLFLSDOGH/XWDFRQWUDD3REUH]DH,QVHUomR6RFLDO
Presente a esta reunião a informação da Técnica Superior de Serviço Social, e que
fica anexa em fotocópia à minuta da acta, sobre o processo do Sr. José Henriques
da Silva, onde o valor dos materiais necessários para as obras na sua habitação
importa no valor de 918,01 ¼ QRYHFHQWRVHGH]RLWRHXURVHXPFêntimo). Aprovado

por unanimidade. /RWHDPHQWR 8UEDQR QD 5XD $OIUHGR .HLO HP )HUUHLUD GR

=r]HUHHPTXHpUHTXHUHQWHD)LUPD3UDWDGR=r]HUH/GDPor deliberação de
Câmara de 11/08/2005, o processo deste loteamento ficou pendente para melhor
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estudo. Assim, foi presente nesta reunião, a informação técnica datada de
07/09/2005, que fica anexa em fotocópia à minuta da acta, onde o Engenheiro
Técnico Superior, apresenta esclarecimentos sobre as taxas de realização
manutenção e reforço de infra-estruturas urbanísticas da operação de loteamento
urbano. Este processo de loteamento foi aprovado por unanimidade, de acordo com

a referida informação técnica. 3UHVHQWH 0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR 1 QR

YDORU GH  ¼ FLQFR PLO HXURV  H 0RGLILFDomR jV *UDQGHV 2So}HV GR

3ODQR 1 SDUD UDWLILFDomR GH 'HVSDFKR GR 6U 3UHVLGHQWH Presente a

Modificação ao Orçamento nº16, no valor de 5.000,00 ¼ FLQFR PLO HXURV  H
Modificação às Grandes Opções do Plano Nº14, para ratificação do despacho do Sr.
Presidente. A mesma foi aprovada com a abstenção dos senhores Vereadores

Carlos Salgado e Carlos Martins. 3URFHVVR 7RSRQtPLFR±)UHJXHVLDGH'RUQHV
Na sequência da reunião de Câmara de 11/08/2005, em que este processo ficou
pendente para melhor apreciação, o mesmo foi novamente apresentado nesta

reunião, tendo sido aprovado por unanimidade. 3HOR6U3UHVLGHQWHfoi solicitado
que fossem introduzidos na ordem dos trabalhos os seguintes assuntos: “Albertino

Duarte Rodrigues, sobre pagamento de água ao 1º escalão”; “Apoio Social a Maria
Fernanda Pereira Vale Silva – Rectificação do valor dos Materiais”; “Modificação
ao Orçamento nº17, no valor de 67.500,00 ¼H0RGLILFDoão às Grandes Opções do

Plano nº15”. Aceite por unanimidade as referidas introduções. $OEHUWLQR 'XDUWH

5RGULJXHVde 20/09/05, informa ter havido uma rotura na canalização da sua casa,
o que originou um consumo exagerado, pelo que solicita que a mesma seja paga ao

valor do 1º escalão. A Câmara deliberou informar este consumidor, de que lamenta
o sucedido, mas casos idênticos a este, não tem sido viáveis, pelo que não é
possível satisfazer o pedido apresentado pelo Sr. Albertino Duarte Rodrigues.
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$SRLR6RFLDOD0DULD)HUQDQGD3HUHLUD9DOH6LOYD±5HFWLILFDomRGR9DORUGRV

0DWHULDLV Presente a informação da Técnica Superior de Serviço Social, na
sequência da deliberação de Câmara de 08/09/2005, para rectificação do montante
para aquisição de materiais para a habitação da D. Maria Fernanda Pereira Vale

Silva, no valor de 4.699,61 ¼ TXDWUR PLO VHLVFHQWRV H QRYHQWD H QRYH HXURV H
sessenta e um centímos). Aprovado por unanimidade. A referida informação, fica

em fotocópia anexa à minuta da acta. 3UHVHQWH0RGLILFDomRDR2UoDPHQWRQ

QRYDORUGH¼ VHVVHQWDHVHWHPLOHTXLQKHQWRVHXURV H0RGLILFDomR

jV*UDQGHV2So}HVGR3ODQR1A Modificação ao Orçamento nº17, no valor
de 67.500,00 ¼ VHVVHQWDHVHWHPLOHTXLQKHQWRVHXURV H0RGLILFDoão às Grandes
Opções do Plano nº15, foi aprovada com a abstenção dos Senhores Vereadores

Carlos Salgado e Carlos Martins, ficando as mesmas em fotocópia anexas à minuta

da acta. (QFHUUDPHQWR E não havendo nada mais a tratar, foi a reunião declarada
encerrada pelo Sr. Presidente, depois de lida e aprovada a minuta da acta, que
contém 39 folhas, quando eram 16H e 30M. -----------------------------------------------







