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------Aos seis dias do mês de Outubro 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. -------------------------------------------------------------------------------------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 15 horas. ------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência
à reunião do vereador Dr. Jacinto Cristas Flores, por se encontrar de férias. ---------

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

598.574,53 ¼ TXLQKHQWRVHQRYHQWDHRLWRPLOTXLQKHQWRVHVHWHQWDHTXDWURHXURVH
cinquenta e três centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de
329.430,88 ¼ WUH]HQWRV HYLQWH HQRYH PLOTXDWURFHQWRV H WULQWD HXURV H RLWHQWD H
oito e oito centímos), Operações Não Orçamentais no valor de 203.914,38 ¼
(duzentos e três mil novecentos e catorze euros e trinta e oito centímos), e
documentos no valor de 65.226,20 ¼ VHVVHQWDHFLQFRPLOGX]HQWRVHYLQWHHVHLV

euros e vinte centímos). Tomaram conhecimento. 3HUtRGR $QWHV GD 2UGHP GR

'LD±&ULDomRGHFRQGLo}HVGH6HJXUDQoDSDUDRVSH}HVQD5XD0DULD9DVTXHV

H5XD3HQD0RQWHLUR%DSWLVWDDeliberado por unanimidade proceder à colocação

de lombas junto à Estação da Central de Camionagem, bem como a construção de
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passadeira elevada, de acordo com as condições locais, próximo do cruzamento, na
Rua Maria Vasques. Deliberado também a construção do passeio no sentido

descendente na Rua Dr. Pena Monteiro Baptista. &RQWDELOLGDGH ± Pagamentos.
Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de 325.936,48 ¼
(trezentos e vinte e cinco mil novecentos e trinta e seis euros e quarenta e oito

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. 'HVSHVDV &tULXV ±
$VVRFLDomRGR5DQFKR)ROFOyULFRGD$OHJULDGH$OTXHLGmRGH6DQWR$PDURde

31/08/05, apresenta as despesas referentes à participação do Rancho no Círius, no
valor de 145,00 ¼ 3UHVHQWH ,QIRUPDoão do Vereador Manuel António sobre o
assunto. Deliberado atribuir um subsidio no montante de 145,00 ¼SDUDID]HUIDFH

às despesas efectuadas. $VVRFLDomR &XOWXUDO GH 0HOKRUDPHQWRV 'HVSRUWLYD H

%HP(VWDU6RFLDOGH3DLR0HQGHVde 02/09/05, apresenta as despesas efectuadas

com o Círius/2005, no valor de 220,40 ¼3UHVHQWH,QIRUPDoão do Vereador Manuel
António sobre o assunto. Deliberado atribuir um subsídio no montante de 220,40 ¼

para fazer face às despesas efectuadas. 5DQFKR )ROFOyULFR GR %rFR GH 6DQWR

$OHL[R apresenta as despesas efectuadas no Círius/2005, no valor de 88,50 ¼
Presente Informação do Vereador Manuel António sobre o assunto. Deliberado
atribuir um subsídio no montante de 88,50 ¼ SDUD ID]HU IDFe às despesas

efectuadas. 5DQFKR )ROFOyULFR H (WQRJUiILFR GD 9LOD GH 3LDV de 12/09/05,
apresenta as despesas efectuadas no Círius/2005, no valor de 57,04 ¼ 3UHVHQWH
Informação do Vereador Manuel António. Deliberado atribuir um subsídio de 57,04
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¼SDUDIDzer face às despesas efectuadas. (PSUHLWDGDGR³$UUXDPHQWRGH3DLR

0HQGHV j )UD]RHLUD´ ± 3ODQR GH 6HJXUDQoD H 6D~GH Presente Informação

nº45/2005 da Técnica Superior de Segurança e Saúde que fica apensa em fotocópia
à minuta da acta. Deliberado por unanimidade aprovar o referido Plano de

Segurança e Saúde. 0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR 1 QR YDORU GH  ¼
WUH]HQWRVHXURV para ratificação do despacho do Sr. Presidente. Aprovado com a

abstenção dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. 3URJUDPD GH

&RQWURORGH4XDOLGDGHGDÈJXDSDUDPresente informação nº044/2005 do

Chefe do Gabinete de Apoio ao Presidente, que fica apensa em fotocópia à minuta
da acta. A Câmara deliberou aprovar o programa de controlo de qualidade da água
para 2006 e deliberou que seja dada a máxima divulgação dos resultados.

5HYLWDOL]DomR 8UEDQD GD 6HGH GH )UHJXHVLD GH $UHLDV ± 7UDEDOKRV

&RPSOHPHQWDUHV Presente informação nº043/2005 do Chefe do Gabinete de
Apoio ao Presidente e que fica apensa em fotocópia à minuta da acta, relativa ao
plano definitivo de trabalhos apresentados pelo adjudicatário. Aprovados, com duas

abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. (VWXGR GH

2UGHQDPHQWRSDUDDORFDOL]DomRGR3ROLGHVSRUWLYRGHÈJXDV%HODVH[WHQVLYRj

iUHD XUEDQD HQYROYHQWH Pendente para uma próxima reunião. 3HOR 6U

3UHVLGHQWH foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos trabalhos os

seguintes assuntos: “Modificação ao Orçamento nº19, no valor de 87.550,00 ¼
(oitenta e sete mil quinhentos e cinquenta euros)”; “Modificação às Grandes
Opções do Plano Nº16”; “ Caução a prestar pelo Tesoureiro”. Aceites por

unanimidade as referidas introduções. 3UHVHQWH0RGLILFDomRDR2UoDPHQWR1

QRYDORUGH¼ RLWHQWDHVHWHPLOTXLQKHQWRVHFLQTXHQWDHXURV que
fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Aprovada, com as abstenções dos

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE







vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. 3UHVHQWH 0RGLILFDomR jV

*UDQGHV2So}HVGR3ODQR1que fica apensa em fotocópia à minuta da acta.
Aprovada, com as abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos

Martins. &DXomR D SUHVWDU SHOR 7HVRXUHLUR Pelo Sr. Presidente foi dado
conhecimento que tinha feito o despacho de nomeação para o lugar de Tesoureiro
do Quadro do Município, na sequência do concurso aberto por aviso publicado no
Diário da República, 3ª Série, nº124, de 30 de Junho de 2005, pelo que se torna
necessário a fim de dar cumprimento ao art. 16º do Decreto-Lei nº247/87, de 17 de
Junho, a Câmara fixar o montante da caução. Analisado o assunto a Câmara
deliberou por unanimidade fixar em 500 ¼RPRQWante da caução a prestar, a que se
refere o nº2 mediante uma das formas previstas no nº3 ambos do citado artigo.

(QFHUUDPHQWRE pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta que contém 60 folhas, quando eram 17 H e 40M.--

