CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 013/2006
------ Aos vinte dias do mês de Abril 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 e Carlos Alberto
Mendes Martins. ------------------------------------------------------------------------------------------ Não compareceu à reunião o vereador Sr. 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 15 horas. ---------- De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência à
reunião do vereador Sr. Manuel António. ---------------------------------------------------------- Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº 75, no valor total de ¼748.264,55
(setecentos e quarenta e oito mil duzentos e sessenta e quatro euros e cinquenta e cinco
cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de ¼ TXDWURFHQWRVH
quarenta e seis mil oitocentos e trinta e oito euros e trinta cêntimos), de Operações
Não Orçamentais no valor de ¼ GX]HQWRVHTXDUHQWDHVHLVPLOGX]HQWRVH
noventa e cinco euros e setenta e dois cêntimos) e Documentos no valor de ¼
55.127,46 (cinquenta e cinco mil cento e vinte sete euros e quarenta e seis cêntimos).
Inteirado. Período Antes da Ordem do Dia. Não houve assuntos. Contabilidade –
Pagamentos. Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de ¼
212.151,33 (duzentos e doze mil cento e cinquenta e um euros e trinta e três
cêntimos). Tomaram conhecimento. Licenciamento de Obras Particulares –
Competências Delegadas no Sr. Presidente da Câmara em 03/11/2005. Pelo Sr.
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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. Assembleia Geral – Tagusgáz, de
20.03.06, envio de convocatória para a Assembleia Geral, a realizar no próximo dia 21
de Abril, pelas 11 horas. Tomaram conhecimento. Pedidos de Apoio – Centro
Nacional de Exposições, de 03.04.06, pedido de apoio para a campanha “Agricultura
Contra a Fome”, integrada na 43ª Feira Nacional de Agricultura/53ª Feira do Ribatejo.
Deliberado conceder o apoio solicitado. Associação do Rancho Folclórico da
Alegria de Alqueidão de Stº Amaro, de 27.03.06, pedido de apoio financeiro para
compra de trajos e calçado. Deliberado por unanimidade conceder um subsídio de
1500 ¼SUHVHQWHFDELPHQWDoão da contabilidade na rubrica 02 classificação Económica
04070103. Passeio de Cicloturismo – Rancho Folclórico e Etnográfico da Vila de
Pias, de 09.03.06, requer que seja concedida autorização para um Passeio de
Cicloturismo, a realizar dia 7 de Maio. Deliberado, autorizar o passeio, por
unanimidade. Prova de Cicloturismo -Associação de Pais e Encarregados de
Educação de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere, nº 5 de 05.04.06, pedido
de autorização para a realização do 7º Passeio da Primavera (passeio de cicloturismo)
no dia 14 de Maio. Deliberado por unanimidade autorizar o passeio. Isenção de Taxa
– Associação Académica de Tomar, nº 27 de 03.04.06, pedido de autorização para
afixação de cartazes relativos à Semana Académica, que decorrerá de 2 a 6 de Maio,
solicitando também isenção de qualquer taxa. Deliberado isentar, mas deverão dentro
do prazo de cinco dias, a partir do termo do evento, remove-los, de acordo com o
Regulamento em vigor neste concelho. Pedido de Troféu – Comissão Nacional do
Desporto da Festa do Avante, de 03.04.06, pedido de troféu para a 30ª Edição da
Festa do Avante, que terá lugar dias 1, 2 e 3 de Setembro. Deliberado oferecer um
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troféu. Confirmação de Apoio – Associação Protectora dos Animais da Região do
Ribatejo, de 01.03.06, reafirma a colaboração da Associação com a Câmara
Municipal, com o intuito de resolver a situação dos animais errantes do concelho.
Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio de 500¼ TXLQKHQWRV HXURV 
atendendo à receptividade que sempre tem havido daquela Associação em colaborar
com esta autarquia. Marquês Vídeo, Lda, de 12.04.06, apresenta proposta para
colocação de máquinas de venda automática de bebidas quentes, frias e snaks.
Autorizada a colocação, conforme solicitado. Presente Informação do Vereador Sr.
Manuel da Silva António, referente à Peça de Teatro “O Costa do Castelo…” e que
fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Aceite a informação por unanimidade, o
vereador Sr. Manuel António ficou encarregue de nomear o responsável pela bilheteira
e comunicar aos serviços. A peça irá ter início no final de Abril. Presente Informação
do Técnico Superior Assessor, Sr. Engº Frias, nº 22/2006 de 24/02, onde propõe os
representantes para a Comissão de Vistoria para Recepção Provisória e Definitiva das
Obras de Urbanização. Analisada a mesma, a Câmara deliberou, por unanimidade,
nomear os seguintes funcionários para a Comissão referida: Efectivos – António
Sérgio Pereira de Gouveia Campelo, Técnico Superior de 2ª classe, Engº Civil e Elsa
Isabel Gonçalves Pires Azevedo Cardoso, Técnica Superior de 2ª classe, Arquitecta;
Suplentes – Vera Lúcia Silva Alves, Fiscal Municipal de 2ª classe e Carlos Octávio
Antunes Simões, Desenhador Projectista, de 2ª classe. Presente Informação do
Técnico Superior Assessor, Sr. Engº Frias, nº 39/2006 de 06/04, pedido de redução
de Garantia Bancária da Firma Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos, Lda, referente à
empreitada de “Revitalização Urbana da Sede de Freguesia de Areias”, a informação
fica apensa à minuta da acta. Analisada, foi aprovada por unanimidade, a redução da
Garantia Bancária, no valor de 2.463,89 ¼ GRLV PLO TXDWURFHQWRV H VHVVHQWD H WUês
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euros e oitenta e nove cêntimos). Presente Informação do Técnico Superior
Assessor, Sr. Engº Frias, nº 42/2006 de 11/04, sobre a empreitada de “Sistema de
Saneamento de Bairrada, Bairradinha e Cardal”, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. Deliberado por unanimidade: - Que o projecto de execução do Sistema
de Saneamento de Bairrada, Bairradinha e Cardal, seja sujeito a discussão pública; Que o período do anúncio seja de oito dias; - Que a duração da discussão pública seja
de quinze dias. Presente Informação dos Serviços Técnicos, de 10.04.06, referente
ao pedido de Licença Especial de Ruído, da Comissão dos Amigos das Quatro Aldeias
Unidas, do Cardal. Presente informação que fica apensa em fotocópia à minuta da
acta. Deliberado, de acordo com a informarão técnica, autorizar a Licença Especial de
Ruído desde que os limites sonoros não sejam ultrapassados, nos períodos solicitados,
conforme informação técnica. Modificação ao Orçamento nº 3, no valor de ¼
17.150,00 e Modificação às Grandes Opções do Plano nº 2. Aprovadas com duas
abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. Pelo Sr. Presidente
foi solicitada a introdução do seguinte assunto: - Junta de Freguesia de Águas Belas,
ofício nº 56/06 de 2006.04.06, solicita o apoio da Câmara para aquisição de
medicamentos que forem necessários para prestar apoio aos peregrinos que se dirigem
a Fátima. Deliberado conceder o apoio mediante apresentação da factura da Farmácia.
Encerramento. E não havendo nada mais a tratar foi a reunião declarada encerrada
pelo Sr. Presidente, quando eram 16h e 30m, depois de lida a aprovada a minuta da
acta que contém 35 folhas. ----------------------------------------------------------------------
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