CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 006/2006
------Aos doze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e seis, 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 residência 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 Fernanda Maria Antunes Caldeiras Ideias, Chefe
de Repartição. ------------------------------------------------------------------------------------------E sendo horas o Exmo. Presidente declarou aberta a reunião pelas 14H e 45M.
------Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº. 8 no valor total de 355.183,63 ¼
(trezentos e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e três euros e sessenta e três
cêntimos), Operações Não Orçamentais no valor de 54.431,77 ¼ FLQTXHQWDHTXDWUR
mil quatrocentos e trinta e um euros e setenta e sete cêntimos), Operações Não
Orçamentais no valor de 245.991,17 ¼ GX]HQWRVHTXDUHQWDHFLQFRPil novecentos e
noventa e um euros e dezassete cêntimos) e documentos no valor de 54.757,62 ¼
(cinquenta e quatro mil setecentos e cinquenta e sete euros e sessenta e dois
cêntimos). Inteirado. Período Antes da Ordem do Dia. O Sr. Presidente deu
conhecimento à Câmara, do falecimento da filha do falecido Dr. Manuel Duarte
Chita, tendo sido deliberado enviar à família as sentidas condolências em nome da
Câmara Municipal pela morte desta jovem. Esteve presente nesta reunião, o Sr.
António Amaro, que veio solicitar à Câmara a viabilidade da alteração do
estacionamento frente ao seu estabelecimento comercial, sito na Praça Pedro Ferreira
e que presentemente não lhe permitem as cargas e descargas. Depois de Analisado o
assunto e ouvido o parecer do Sr. Eng.º Frias, deliberou a Câmara, dispor de dois
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lugares para cargas e descargas, no estacionamento junto ao referido estabelecimento
comercial. O Sr. Vereador Carlos Salgado, apresentou as seguintes questões: Arruamento no lugar da Pombeira – Já por várias vezes chamou à atenção para a
resolução da falta de segurança na curva ali existente, insistindo na sua solução
urgente; - Estradas da Cerejeira e das Pias – Entende o mesmo vereador de que
devido ao mau estado de conservação em que se encontram estas estradas e uma vez
que as mesmas têm bastante trânsito, se deveria de vez em quando mandar tapar os
buracos ali existentes. O Sr. Presidente da Câmara respondeu de que não é possível a
colocação de massa nestas estradas com muita frequência, em virtude de não haver
quem faça massa a frio no Concelho. Questionou ainda o Sr. Vereador Carlos
Salgado, para quando é que será decidido fazer uma passadeira elevada junto do
Terminal Rodoviário, na Rua Maria Vasques e outra na Rua Dr. Rui Pena Monteiro.
Na sequência da acta nº1/2005 de 3 de Novembro, sobre os Transportes Escolares,
onde foi deliberado ficar este assunto pendente, para depois de ouvidos os
transportadores, sobre a viabilidade de horários e sua aprovação pela Direcção Geral
dos Transportes, pergunta o Vereador se já foi efectuada alguma reunião com os
transportadores. O Sr. Presidente da Câmara respondeu que não. De seguida, o Sr.
Vereador Carlos Martins deixou o alerta sobre a execução das obras da rotunda junto
ao cemitério que nos envergonha a todos, perguntando se existe algum técnico que
garanta a fluidez do tráfego, sem manobras, passando-se o mesmo na outra rotunda
junto da Caixa Agrícola, onde pensa que o problema vai ser idêntico ao anterior,
deixando assim, o mesmo alerta, para que fique correcto. O Sr. Presidente afirmou
que ficou o alerta. Contabilidade – Pagamentos. Presente relação dos pagamentos
efectuados no valor total de 704.874,07 ¼ VHWHFHQWRVHTXDWURPLORLWRFHQWRVHVHWHQWD
e quatro euros e sete cêntimos). Inteirado. Licenciamento de Obras Particulares –
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Competências Delegadas no Sr. Presidente da Câmara em reunião de
03/11/2005. Pelo Sr. Presidente foi dado conhecimento dos despachos proferidos, ao
abrigo da alínea a), do nº5º, do art. 64º, da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei nº5-A/2003, de 11 de Janeiro. Tomaram conhecimento. Pagamento de
Água – Carlos Manuel Valério de Sousa Robalo, de 27/12/05, pede o pagamento
faseado da factura de consumo de água no valor de 731,28 ¼HPGXDVSUHVWDoões, em
virtude de não ter possibilidade económica para efectuar o pagamento na totalidade;
Presente Informação dos Serviços de Água sobre o

assunto. Aprovado por

unanimidade, o pagamento da factura de consumo de água no valor de 731,28 ¼
(setecentos e trinta e um euros e vinte e oito cêntimos), acrescido dos respectivos
juros, em duas prestações. Hasta Pública para Concessão de Exploração de Bar
na Central de Camionagem – Aprovação de Minuta de Edital. Foi presente nesta
reunião a minuta do edital referente à hasta pública para a concessão de exploração de
Bar na Central de Camionagem e que fica em fotocópia, anexa à minuta da acta. O
mesmo foi aprovado por unanimidade, tendo o Sr. Vereador Carlos Martins, afirmado
de que vota favoravelmente, mas chamando à atenção de que lamenta que tenham
passado quatro meses para resolver um assunto simples, quando a Câmara gasta
verbas avultadas com o Departamento Jurídico,

nada justificando este atraso.

Recuperação da Estrada CM 1069 de Casais ao Limite do Concelho de Tomar e
Arruamentos em Bairradinha; Recuperação da Estrada de Outeiros à Fonte
Ferreira – Plano de Segurança e Saúde. Presente a informação nº03/2006 da
Técnica Superior de Segurança e Saúde e que fica anexa em fotocópia à minuta da
acta. O Plano de Segurança e Saúde desta empreitada foi aprovado por unanimidade.
Auxílios Económicos para o ano lectivo 2005/2006. Foi presente a esta reunião a
informação do Sr. Vereador Manuel da Silva António, datada de 10/01/2006 e que
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fica em fotocópia anexa à minuta da acta. Depois de analisado o assunto, foi
deliberado com a abstenção do Sr. Vereador Carlos Salgado, atribuir para o ano
lectivo 2005/2006, os Auxílios Económicos de um valor único de 20,50 ¼ (vinte
euros e cinquenta cêntimos) a cada aluno do 1º ciclo do Ensino Básico, deste
Concelho, de acordo com os elementos que o Agrupamento de Escolas

de

Ferreira do Zêzere irá fornecer. O pagamento dos auxílios económicos será efectuado
aos respectivos Encarregados de Educação. O Sr. Vereador Carlos Martins votou
favoravelmente, propondo que os nomes dos pais dos alunos a quem for atribuído os
auxílios económicos, sejam publicados num jornal local e no Boletim Municipal.
Assim, foi ainda deliberado, mandar publicar num jornal local e no Boletim
Municipal, a lista dos nomes dos Encarregados de Educação, a quem for atribuído os
auxílios económicos para o ano lectivo 2005/2006. Modificação ao Orçamento nº 1,
no valor de 3.300,00 ¼ WUês mil e trezentos euros). A Modificação ao Orçamento nº
1, no valor de 3.300,00 ¼ WUês mil e trezentos euros), foi aprovada com a abstenção
dos Senhores Vereadores Carlos Salgado e Carlos Martins, ficando a mesma anexa à
minuta da acta, em fotocópia. Terrenos da Zona Industrial – Definição de Preço
para Aquisição por Expropriação Amigável. Este assunto ficou pendente para
melhor estudo. Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fosse introduzido na ordem
dos trabalhos o seguinte assunto: “Modificação ao Orçamento nº 29, no valor de
7.720,00 ¼ VHWH PLO VHWHFHQWRV H YLQWH HXURV  SDUD UDWLILFDoão do despacho do Sr.
Presidente”, Foi aceite na ordem de trabalhos a referida introdução. Modificação ao
Orçamento nº 29, no valor de 7.720,00 (sete mil setecentos e vinte euros), para
ratificação do despacho do Sr. Presidente. A Modificação ao Orçamento nº 29, no
valor de 7.720,00 (sete mil setecentos e vinte euros), foi ratificada com as abstenções
dos Senhores Vereadores Carlos Salgado e Carlos Martins. A mesma fica em
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fotocópia anexa à minuta da acta. Encerramento. 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 contem 43 folhas, quando eram 16H e 45 M. ------------------------

