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$&7$1
------Aos trinta dias do mês de Novembro do ano de dois mil e cinco, nesta Vila de
Ferreira do Zêzere, no edifício dos Paços do Concelho e sala de reuniões, realizouse a reunião pública ordinária da Câmara Municipal sob a Presidência do Exmº.
Senhor Luís Ribeiro Pereira, na qualidade de Presidente, estando presentes os
vereadores Srs. Carlos Ferreira Salgado, Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores,
Carlos Alberto Mendes Martins, Manuel da Silva António.----------------------------------A reunião foi secretariada por Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão. -----------------------------------------------------------------------------------E sendo horas o Exmº. Presidente declarou aberta a reunião pelas 14H e 40M.
3UHVHQWH5HVXPR'LiULRGD7HVRXUDULD1no valor total de 350.204,06
¼ WUH]HQWRV H FLQTXHQWD PLO GX]HQWRV H TXDWUR HXURV H VHLV Fêntimos), sendo de
Operações Orçamentais no valor de 66.027,96 ¼ VHVVHQWD H VHLV PLO YLQWH H VHWH
euros e noventa e seis cêntimos), Operações Não Orçamentais no valor de
227,832,60 ¼ GX]HQWRVHYLQWHHVHWHPLORLWRFHQWRVHWULQWDHGRLVHXURVHVHVVHQWD
cêntimos) e documentos no valor de 56.340,43 ¼ FLQTXHQWDHVHLVPLOWUH]HQWRVH
quarenta euros e quarenta e três cêntimos). Tomaram conhecimento. 3HUtRGR$QWHV
GD 2UGHP GR 'LD Pelo vereador Sr. Carlos Salgado foi solicitado ao Sr.
Presidente informação sobre o aterro que está a ser feito junto à estrada dos Casais,
nomeadamente a altura da camada de terras e no afastamento da estrada que em sua
opinião fere o limite da razoabilidade. O Sr. Presidente informou que o proprietário
tratou do licenciamento não tendo na altura lhe sido imposto nenhum afastamento à
estrada, irá ser notificado a proceder à limpeza da valeta. )HVWD GH 1DWDO Pelo
vereador Sr. Manuel António foi chamada a atenção que havia de ser marcada a
Festa de Natal para os funcionários da Câmara. Discutido o assunto foi deliberado
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solicitar à Associação Filarmónica Frazoeirense a disponibilidade para no dia 17 de
Dezembro pelas 16H e 30M exibirem para os funcionários a peça de Teatro “O
Testamento do Avô Albertino”. Havendo disponibilidade seguir-se-á o habitual
jantar de Natal. Caso não seja possível será o jantar no dia 16. Ficou delegado no
vereador Manuel António, a resolução do assunto. Ficou também deliberado
oferecer prendas nos moldes dos anos anteriores. &RQWDELOLGDGH ± 3DJDPHQWRV.
Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de 479.496,30 ¼
(quatrocentos e setenta e nove mil quatrocentos e noventa e seis euros e trinta
cêntimos).

Tomaram

conhecimento.

6XEVLGLR ± $VVRFLDomR 5HFUHDWLYD

)LODUPyQLFD)UD]RHLUHQVHde 17/10/05, informa que os pagamentos dos cartazes
de divulgação do teatro foram oferecidos por uma casa da especialidade; Tendo a
Câmara deliberado na sua reunião de 02/06/05 assumir aquele pagamento,
solicitam a atribuição do mesmo, em virtude de terem tido outras despesas.
Deliberado atribuir um subsídio no valor de 500 ¼,VHQomRGH7D[DV±3DUyTXLD
GH)HUUHLUDGR=r]HUHde 18/11/05, pede a isenção da taxa para a licença de obras
de ampliação e remodelação do Salão Paroquial. De acordo com o nº22 do art. 43º
do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização, a Câmara reconhece que
prossegue fins de interesse público pelo que lhe concede a isenção. A deliberação
foi tomada por unanimidade. /XtV 0DQXHO &DUYDOKR )HUUHLUD $QWXQHV de
8/11/05, pede a isenção do pagamento das taxas fixadas no quadro V da tabela
anexa ao Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização, referente a uma
moradia que pretende levar a efeito no lugar de Casal da Cruz – Paio Mendes;
Presente Informação dos serviços sobre o assunto. De acordo com a informação dos
serviços a Câmara deliberou por unanimidade isentar do pagamento das taxas
fixadas no quadro V da tabela anexa ao Regulamento Municipal de Edificação e
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Urbanização. &RUWD 0DWR GR 'HVSRUWR (VFRODU ± $JUXSDPHQWR GH (VFRODVGR
&RQFHOKR GH )HUUHLUD GR =r]HUH nº2272 de 23/11/05, pede autorização para a
realização do Corta-Mato do Desporto Escolar, a decorrer no dia 7 de Dezembro.
Autorizado, devendo ser articulado o trânsito com a GNR. $SRLR ± 3DOPLUD
*RPHV )HUUHLUD 6RXVD de 20/10/05, de novo a reunião, solicita que lhe seja
concedido o adiamento do pagamento da renda mensal de 43,33 ¼UHIHUHQWHà casa
que ocupa da Câmara, sito em Couço dos Pinheiros, em virtude de seu marido se
encontrar hospitalizado e o seu rendimento não lhe permitir fazer este pagamento.
Autorizado, por unanimidade, o adiamento do pagamento da renda mensal. $SRLR
6RFLDOD+RUiFLR-HVXV*UDoDQRVWHUPRVGR5HJXODPHQWR0XQLFLSDOGH/XWD
&RQWUDD3REUH]DH,QVHUomR6RFLDOAnalisado o assunto a Câmara entende que
tem estado a apoiar na cedência mensal gratuita do apartamento e que prorroga por
mais seis meses este apoio. Face ao regulamento em vigor e à situação do agregado
familiar não existe direito a outro tipo de apoio. &RQVWUXomR GR 6LVWHPD GH
6DQHDPHQWR GH 5LR )XQGHLUR ± 3URUURJDomR GH 3UD]R Presente informação
nº57/2005 datada de 25/11 do Eng.º Frias que fica apensa em fotocópiaà minuta da
acta. Deliberado conceder a prorrogação de prazo até 31 de Dezembro de 2005,
mas graciosa (sem direito a revisão de preços). A deliberação foi tomada por 3
votos a favor e 2 votos contra dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos
Martins que justificaram que votavam contra porque os motivos de justificação
apresentados pelo empreiteiro, não se encontram estabelecidos na lei. 0RGLILFDomR
DR2UoDPHQWR1QRYDORUGH¼para ratificação do Despacho do Sr.
Presidente. Ratificado o despacho do Sr. Presidente com 2 abstenções dos
vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. 0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR
1 QR YDORU GH  ¼ H jV *UDQGHV 2So}HV GR 3ODQR Q Aprovada
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com 2 abstenções dos Vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. 3HOR6U
3UHVLGHQWHfoi solicitado que fosse introduzido na ordem dos trabalhos, o seguinte
assunto: “Contracção de Empréstimo no valor de 194.588,00 ¼ – Adjudicação
Final.”. Aceite por unanimidade a referida introdução. &RQWUDFomR GH
(PSUpVWLPR QR YDORU GH ¼±$GMXGLFDomR)LQDODecorrido o prazo
previsto no art. 101 do C.P.A. e não tendo havido reclamações, tendo a Assembleia
Municipal em reunião de 25/11/2005 autorizado a contracção do empréstimo,
deliberou a Câmara com a abstenção dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos
Martins adjudicar à Caixa Geral de Depósitos o empréstimo em causa, por ser a
Instituição que oferece melhores condições. (QFHUUDPHQWRE pelo Sr. Presidente
foi a reunião declarada encerrada depois de lida e aprovada a minuta da acta que
contém 23 folhas, quando eram 17H e 20M. -----------------------------------------------






