CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 011/2006
------ Aos vinte e três 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
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. -------- Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº 57, no valor total de ¼
(oitocentos e noventa e quatro mil cento e setenta e um euros e oito cêntimos), sendo
de Operações Orçamentais no valor de ¼  TXLQKHQWRV H QRYHQWD H TXDWUR
mil cento e quarenta e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos), Operações Não
Orçamentais no valor de ¼ GX]HQWRVHTXDUHQWDHTXDWURPLOQRYHFHQWRVH
noventa e três euros e quarenta e um cêntimos) e Documentos no valor de ¼
(cinquenta e cinco mil vinte e oito euros e noventa e cinco cêntimos). Inteirado.
Período Antes da Ordem do Dia. Não houve assuntos. Contabilidade –
Pagamentos. Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de ¼
158.287,10 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e oitenta e sete euros e dez
cêntimos). Tomaram conhecimento. Licenciamento de Obras Particulares –
Competências Delegadas no Sr. Presidente da Câmara em 03/11/2005. Pelo Sr.
Presidente foi dado conhecimento dos despachos proferidos, ao abrigo da alínea a), do
nº 5, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002,
de 11 de Janeiro. Tomaram conhecimento. ASSALTO À TESOURARIA – Serviços
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do Ministério Público de Ferreira do Zêzere – Unidade de Apoio, nº 169037 de
06.03.06, comunica o despacho de arquivamento do Inquérito – Processo nº
366/05.6GAFZZ.

Tomaram

conhecimento.

REDE

DE

BIBLIOTECAS

ESCOLARES – Direcção Regional de Educação de Lisboa, nº 3594 de 16.01.06,
remete Acordo de Cooperação a assinar no âmbito da integração do concelho de
Ferreira do Zêzere, na rede concelhia do Programa Rede de Bibliotecas Escolares.
Aprovado o Acordo de Cooperação, por unanimidade e cuja fotocópia fica apensa à
minuta da acta. ESTÁGIO – Instituto Superior Miguel Torga, nº 37 de 02.03.06,
sobre realização de um estágio de Licenciatura em Serviço Social. A Câmara deliberou
aceitar um estagiário nas condições propostas. A orientadora de estágio será a
Assistente Social Drª Zita Freire. A deliberação foi tomada por unanimidade.
PASSEIO TODO O TERRENO – Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Ferreira do Zêzere e Sport Club de Ferreira do Zêzere,
requerimento de 14.03.06, solicita autorização para a realização de um Passeio Todo o
Terreno dia 15 de Abril de 2006.Deliberado autorizar. Os vereadores Srs. Dr. Jacinto
Lopes, Carlos Martins e Carlos Salgado ausentaram-se e não participaram na votação,
por fazerem parte dos Órgãos Directivos. PEDIDO DE APOIO – Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, carta de 15.03.06,
solicita apoio e divulgação da V Rota Aérea do Zêzere. Analisado o assunto foi
deliberado atribuir um subsídio de 14 ¼ SRU SHVVRDSDUWLFLSDQWH PHGLDQWH IDFWXUD
apresentada pelo restaurante; o subsídio será atribuído à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários. Os vereadores Dr. Jacinto, Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos
Salgado ausentaram-se e não participaram na deliberação por fazerem parte dos
Órgãos Directivos. CONVOCATÓRIA – Municípia, SA, de 03.03.06, envia
convocatória para a Assembleia Geral a realizar dia 30 de Março de 2006, pelas 11
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horas. Tomaram conhecimento. ALVARÁ DE ARMEIRO – PSP – Direcção
Nacional de Operações e Segurança, nº 4497 de 03.03.06, informa não existir
inconveniente na renovação do Alvará de Armeiro de Hélder Filipe Gomes Pereira da
Cruz. Tendo em atenção o parecer da PSP, a Câmara deferiu o pedido. SERVIÇO
SOCIAL – Presente Informação da Técnica Superior de Serviço Social, datada de
29 de Março de 2006, referente ao TORNEIO DISTRITAL DE FUTEBOL DE RUA.,
l que fica apensa à minuta da acta. Tomaram conhecimento. PRATA DO ZÊZERE,
LDA, presente Informação do Técnico Superior, Sr. Engº Campelo, datada de
13.02.06, referente à aprovação do Auto de Recepção Definitivo da alteração ao
Loteamento Urbano nº 26/87. Deferido. DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE
INSTALAÇÃO DE CONTADORES, EM ETAR. Presente Informação nº 27, do
Técnico Superior Assessor, Sr. Engº Frias, que fica apensa em fotocópia à minuta da
acta, sobre o protocolo referente à localização dos medidores de caudal que entra nas
ETAR´s de Outeiros, Castanheira, Pombeira, Dornes e Rio Fundeiro. Aprovada por
unanimidade a informação em causa. PLANO DE VALORIZAÇÃO E
DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE FERREIRA DO ZÊZERE.
Presente informação nº 28 de 15.03.06, do Técnico Superior Assessor, Srº Engº Frias e
que fica apensa em fotocópia à minuta da carta, solicitando a aprovação da Lista de
Trabalhos a suprimir conforme nºs 1 e 2 da planta anexa. Aprovada a supressão desses
trabalhos motivada pela indisponibilidade desses terrenos e também pelas alterações
efectuadas na rotunda da fonte luminosa e no projecto de electricidade. PLANO DE
VALORIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE FERREIRA
DO ZÊZERE – ZONA DE INTERVENÇÃO I. Presente informação nº 29 de
15.03.06 do Técnico Superior Assessor, Sr. Engº Frias, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. - Analisada a mesma a Câmara deliberou que nos meses de Setembro,
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Outubro e Novembro se mantenha o plano de pagamento em vigor que corresponde a
¼HP6HWHPEURGH¼HP2XWXEUR de 2005 e ¼, 27
em Novembro de 2005; - Que ao valor previsto no plano de pagamentos para
Dezembro de 2005, igual a ¼GHGX]LGRVRYDORUGRVWUDEDOKRVDVXSULPLU
(referido no ponto 3) e o valor dos trabalhos que se atrasaram por motivo da
consignação parcial (referido no ponto 2), passando a vigorar no plano de pagamentos
para esse mês o valor de ¼  2V WUDEDOKRV que se atrasaram por motivo da
consignação parcial, no valor de ¼SDVVHPDvigorar no mês de Fevereiro de
2006, do plano de pagamentos. CONTROLO METROLÓGICO NO CONCELHO
DE FERREIRA DO ZÊZERE. Desde a aposentação do aferidor de pesos e medidas
que este Município não possui os serviços de Controlo Metrológico implementado,
muito embora o mesmo seja obrigatório. A Comunidade Urbana, desde há longa data,
então com a designação de Associação de Municípios do Médio Tejo, que vem
tentando implementar o controlo metrológico de modo a abranger os diversos
concelhos da região. Enquanto este objectivo não se concretize, deliberou a Câmara,
por unanimidade, solicitar que os serviços sejam prestados pelo Laboratório Metrol,
cujo técnico responsável é o Técnico de Metrologia Sr. José Delfim Freire, ao Instituto
Português da Qualidade, a fim de satisfazer pedidos que têm vindo a ser feitos por
munícipes.

PEDIDO

DE

AUTORIZAÇÃO

DE

LOCALIZAÇÃO

DE

ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO SITO NA RUA CASAL
DE ALÉM NESTA VILA, SOB A INSIGNIA “PINGO DOCE”. Face aos
pareceres técnicos a Câmara deliberou não aceitar aquela localização por colidir com
arruamentos já planeados para aquela zona. Todavia o investimento é bem vindo para
este concelho, devendo instalar-se na periferia desta Vila, em que não colide com
situações previstas. CANDIDATURA AO PROGRAMA DE APOIO A
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PROJECTOS DE PROMOÇÃO DA LEITURA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS
– “PROJECTO A MESMA VOZ”. Aprovada a candidatura por unanimidade. Fica a
mesma apensa em fotocópia à minuta da acta. A presente candidatura envolve os
seguintes Municípios: Ferreira do Zêzere, Vila de Rei, Alvaiázere, Ansião e Penela.
HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO BAR DA
CENTRAL DE CAMIONAGEM. Presentes 3 propostas, apresentadas em carta
fechada, pelos seguintes concorrentes: 1 – Estrelinhas do Zêzere; 2- Joaquim
Fernando Lopes Mendes; 3 – Maria Luísa Garcia Alves Melo. Ao acto esteve
presente a 3ª concorrente. Procedeu a Câmara à abertura das propostas tendo sido os
valores de cada os seguintes: - Estrelinhas do Zêzere _____ 152 ¼ FHQWRHFLQTXHQWDH
dois euros); - Joaquim Fernando Lopes Mendes _____ 180 ¼ FHQWRHRLWHQWDHXURV ; –
Maria Luísa Garcia Alves Melo ______ 200 ¼ GX]HQWRVHXURV (VWDFRQFRUUHQWHSHGH
ainda autorização para colocação de um forno para bolos e outro para assar frangos.
Analisadas as propostas a Câmara deliberou entregar a concessão da exploração do bar
à Sr.ª D. Maria Luísa Garcia Alves Melo por ser a concorrente que ofereceu o melhor
preço. Deliberou também não autorizar a colocação do forno para assar frangos. O
contrato de exploração terá início no dia 1 de Junho de 2006. Encerramento. E pelo
Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de lida e aprovada a minuta da
acta, que contem 65 folhas, quando eram 17h e 20m. ---------------------------------------
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