CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 010/2006
------Aos nove dias do mês de Março 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 Presidência do Exmº. Senhor Dr. Jacinto
Manuel Lopes Cristas Flores, na qualidade de Vice – Presidente, estando presentes os
vereadores Srs. Carlos Ferreira Salgado, Carlos Alberto Mendes Martins, Manuel da
Silva António. ----------------------------------------------------------------------------------------Não compareceu à reunião o Sr. Presidente da Câmara, Sr. Luís Ribeiro Pereira.
------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 30M.--------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência à
reunião do Presidente da Câmara, Sr. Luís Ribeiro Pereira. -------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº. 47, no valor total de 493.592,37 ¼
(quatrocentos e noventa e três mil quinhentos e noventa e dois euros e trinta e sete
cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 172.089,02 ¼ FHQWRHVHWHQWD
e dois mil oitenta e nove euros e dois cêntimos), Operações Não Orçamentais no valor
de 266.678,46 ¼ GX]HQWRV H VHVVHQWD H VHLV PLO VHLVFHQWRV H VHWHQWD H RLWR HXURV e
quarenta e seis cêntimos) e Documentos no valor de 54.821,82 ¼ FLQTXHQWDHTXDWUR
mil oitocentos e vinte e um euros e oitenta e dois cêntimos). Inteirado. Período Antes
da Ordem do Dia. Não houve assuntos. Contabilidade – Pagamentos. Presente
relação dos pagamentos efectuados no valor total de 825.215,00 ¼ RLWRFHQWRVHYLQWH
e cinco mil duzentos e quinze euros). Tomaram conhecimento. Horário de
Estabelecimento – Manuel da Conceição Batista, de 02/02/06, pede o horário de
funcionamento para o seu estabelecimento de Café, sito em Gravulha, freguesia de
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Águas Belas, das 7 às 04 horas; Presente parecer favorável da Junta de Freguesia bem
como Declaração dos vizinhos junto ao estabelecimento. Deferido por unanimidade.
Isenção de Taxas – Maria Isabel Alves Madeiras Alves e Rui Joaquim Fernandes
Alves, de 27/02/06, pedem a isenção do pagamento das taxas fixadas no quadro V da
tabela anexa ao Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização, relativas ao
processo de licenciamento da construção de uma moradia unifamiliar a levar a efeito
em Besteiras, freguesia de Águas Belas; Presente informação dos serviços sobre o
assunto. Deferido por unanimidade. Instalações de Campo Multiusos – Associação
de Futebol de Santarém, nº1188 de 01/03/06, enviam documentação referente à
instalação, gestão e utilização de um Campo Multiusos neste Concelho para
apreciação da Câmara. Deliberado por unanimidade aprovar o protocolo com a
proposta das seguintes alterações: Alteração das dimensões do Campo de Futebol,
para Futebol de 7, suportando o Município os custos da alteração; Que seja
substituído o campo do Polidesportivo descoberto previsto no Parque de Lazer da
Quinta do Adro, para este campo. Aumento de Capital da Tagusgás – Tagusgás, de
24/02/06, envia convocatória para uma reunião a realizar no próximo dia 20 de
Março, sobre aumento de capital. Tomaram conhecimento da convocatória e como o
ponto único é aumento de capital, foi deliberado por unanimidade não aumentar o
capital. Reunião – Águas do Centro, SA, informa da introdução de novos assuntos
na ordem do dia da Assembleia-Geral Ordinária convocada para o dia 14 de Março.
Tomaram conhecimento. Abertura de Hasta Pública para Venda de Eucaliptos
Queimados, sito em Gravulha – Águas Belas. Foi deliberado abrir hasta pública
pelo valor de ¼ GRLVPLOHTXLQKHQWRVHXURV . As condições são as seguintes: Pagamento antes do corte; Prazo para execução 30 dias após a adjudicação; Terão que
retirar todos os sobrantes dos eucaliptos cortados. Zona Industrial de Lameiras.
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Presente informação nº024/2006 do Técnico Superior Assessor, Sr. Eng.ª Frias, que
fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Aprovada a alteração desde que não traga
encargos para o Município. A deliberação foi por unanimidade. Construção do
Centro Escolar de Areias – Erros e Omissões. Presente informação nº026/2006 do
Técnico Superior Assessor, Sr. Eng. Frias, que fica apensa em fotocópia à minuta da
acta. Aprovados com as abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos
Martins: - Os preços unitários dos trabalhos de espécie diversa da do contrato,
constantes na lista de erros e omissões; - aprovada a realização dos trabalhos
constantes nas listas de erros e omissões, no valor de 14.648,60 ¼ - O prazo para a
realização dos trabalhos constantes na lista de erros e omissões é de 5 dias.
Adjudicação Final da empreitada “Sistema de Saneamento de Bairrada,
Barradinha e Cardal”. Presente relatório final que fica apenso em fotocópia à
minuta da acta. Decorrido o prazo previsto no art. 101 do Decreto-Lei nº59/99 de 2 de
Março e não tendo havido qualquer reclamação, deliberado por unanimidade
adjudicar a obra em epígrafe ao concorrente Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos,
Lda., pelo valor de 343.487,80 ¼ WUH]HQWRVHTXDUHQWDHWUês mil quatrocentos e oitenta
e sete euros e oitenta cêntimos) proposta condicionada, por continuar a ser a proposta
melhor classificada. Pedido de autorização de localização de estabelecimento de
Comércio a Retalho, sito na Rua Casal D`Além, nesta Vila, sob a Insígnia “Pingo
Doce”. Pendente para a próxima reunião para informação técnica sobre a
compatibilização com o PDM. Encerramento. E pelo Presidente da reunião, foi a
mesma declarada encerrada, depois de lida e aprovada a minuta da acta que contém 35
folhas, quando eram 16 horas. ----------------

