CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 015/2006
------ Aos dezoito dias do mês de Maio 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 45m. ------- Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº 93, no valor total de ¼
(quatrocentos e oitenta e seis mil duzentos e oitenta e dois euros e cinquenta e um
cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de ¼ FHQWRHVHWHQWD
e quatro mil quatrocentos e setenta e nove euros e dois cêntimos), Operações Não
Orçamentais no valor de ¼ GX]HQWRVHFLQTXHQWDHVHLVPLOHRLWRFHQWRVH
oitenta euros e nove cêntimos) e Documentos no valor de ¼  FLQTXHQWD H
quatro mil novecentos e vinte euros trinta e três cêntimos). Inteirado. Período Antes
da Ordem do Dia. Pelo Vereador Sr. Carlos Martins, foi chamada a atenção para
limpeza das bermas das estradas do concelho. Foi também dito que deveria ser feita
uma uniformalização das placas informativas e indicativas na, ex – EN 238, na parte
da Câmara com a do Instituto de Estradas. Também sugeriu que a exemplo do que já
aconteceu em ano anterior o Posto de Turismo se mantivesse aberto aos fins-desemana, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro. Foram também apresentadas
pelos vereadores do Partido Socialista 2 propostas que ficam apensas em fotocópia à
minuta da acta. – Uma propondo que o Espaço Internet passasse para as instalações da
-1-

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

Casa da Cultura, dado o elevado custo das rendas; - Outra para que seja agendada para
o mês de Junho de 2006 uma apresentação pública, do Parque Industrial de Lameiras e
respectivo regulamento de instalação, e onde deverão estar técnicos da Câmara, os
responsáveis do Gabinete de Apoio ao Investidor para esclarecer qualquer dúvida
detalhadamente. Será uma oportunidade de apresentação, divulgação, mas também de
promoção do novo espaço e do concelho, afirmam os vereadores. Afirmam também
que esta iniciativa deverá ser divulgada nas paróquias, rádios e jornais regionais. As
propostas foram aceites. Contabilidade – Pagamentos. Presente relação dos
pagamentos efectuados no valor total de ¼ (trezentos e cinquenta e seis mil
trinta e nove euros e cinco cêntimos). Tomaram conhecimento. Estágios –
Universidade de Aveiro – Secção Autónoma de Ciências Sociais, Jurídicas e
Políticas, de 28.04.06, divulga as candidaturas ao Programa PEJENE. A Câmara
deliberou aceitar um estagiário. Universidade de Aveiro – Departamento de
Ambiente e Ordenamento, de 26.04.06, pedido de autorização para o aluno Pedro
Miguel Caldeira Ideias efectuar um estágio nestes Serviços, no próximo mês de Julho.
Deliberado aceitar. Colónia Balnear – Assembleia Distrital de Santarém, nº 267 de
20.04.06, apresenta documentação referente à Colónia Balnear da Nazaré/2006 –
“Projecto – Terceira Idade”. A Câmara deliberou aceitar o pagamento total do encargo.
Divulgar para que os interessados se possam inscrever. A selecção será feita da
seguinte forma: 1º - Os que nunca participaram em Colónia de Férias; 2º - Por ordem
inscrição. A deliberação foi tomada por unanimidade. Assembleia Distrital de
Santarém, nº 266 de 20.04.06, apresenta documentação referente à Colónia Balnear
da Nazaré/2006 – “Projecto Juventude”. A Câmara deliberou aceitar o pagamento total
do encargo. Divulgar para que os interessados se possam inscrever. A selecção será
feita da seguinte forma: 1º - Os que nunca participaram em Colónia de Férias; 2º - Por
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ordem de inscrição. A deliberação foi tomada por unanimidade. RSU – Aterro
Sanitário – Resitejo, nº 115 de 24.04.06, sobre acerto do 1º trimestre de 2006.
Aprovado. Bairro Social – Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de
Pias, nº 104 de 02.05.06, comunicam que a partir de 1 de Junho deixarão de ocupar o
apartamento do Bairro Social, nº 6 – 1º. Tomaram conhecimento. Pedido de Apoio –
Sport Club Ferreira do Zêzere, de 13.04.06, pedido de apoio financeiro para
realização do Concurso de Pesca, solicitam ainda que este evento seja integrado nas
Comemorações do Concelho. Deliberado atribuir um subsídio de 500 ¼2VYereadores
Sr. Carlos Martins, Sr. Carlos Salgado e Sr. Manuel António ausentaram-se e não
participaram na votação, por pertencerem ao órgão directivo. APEDCA – Associação
de Pais para a Educação de Crianças Deficientes Auditivas, pedido de apoio para a
realização do Peditório Nacional/2006, dias 29, 30 e 31 de Maio. Deliberado autorizar
o peditório e conceder um subsídio de 250 ¼Associação Recreativa e Cultural de
Matos e Barbatos, de 03.05.06, pedido de auxílio financeiro para terminarem as obras
da Associação. Deliberado atribuir um subsídio no montante de 4.000 ¼ TXDWUR mil
euros). Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do Concelho
de Ferreira do Zêzere, nº 05/06-24 de 04.05.06, pedido de apoio para a exposição
Memórias a Brincar – Concurso de Espantalhos. Concedido o apoio solicitado.
Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense, de 24.04.06, comunica que o
Grupo de Teatro estreia a peça “Há Festa na Aldeia”. Tomaram conhecimento.
Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense, de 24.04.06, informa que foi
admitido um novo maestro, o Sr. Alcides de Deus Duarte. Tomaram conhecimento.
Cedência de Terreno – UlmeLume – Agro Produtora de Carvões, Lda, de
09.05.06, solicita cedência de espaço para fins industriais. A Câmara deliberou aceitar
a instalação da empresa, caso seja aprovada a candidatura e depois dos devidos
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pareceres do Ambiente, em terrenos do Município, na freguesia de Águas Belas.
Pedido de Parecer – PAD Produção de Actividades Desportivas, de 05.05.06,
pedido de parecer para o “Grande Prémio CTT Correios de Portugal 2006”. A Câmara
deliberou por unanimidade dar parecer favorável. Presente Informação dos Serviços
Técnicos, de 04.05.06, referente ao pedido de Licença Especial de Ruído, da
Comissão de Festas da Varela. A Câmara deliberou dar parecer favorável nas
condições constantes da informação técnica, apensa em fotocópia à minuta da acta.
Presente Informação nº 46/2006 de 15/05 do Técnico Superior Assessor, Sr. Engº
Frias, sobre a Revitalização e Dinamização do Espaço Urbano de Ferreira do Zêzere –
Zona de Intervenção IV, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Aprovada por
unanimidade. Presente Informação nº 47/2006 de 15/05 do Técnico Superior
Assessor, Sr. Eng.º Frias, sobre o Plano de Valorização do Espaço Urbano de
Ferreira do Zêzere – Zona de Intervenção IV – Estudo Prévio, que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta. A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Estudo
Prévio da Zona de Intervenção do Plano de Valorização do Espaço Urbano de Ferreira
do Zêzere. Presente Informação nº 48/2006 de 15/05, do Técnico Superior
Assessor, Sr. Eng.º Frias, sobre o Centro Escolar de Areias, que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade. TV Cabo,
apresenta proposta de fornecimento de serviço Tv Cabo. A Câmara está disponível
para que se instalem, mas sem custos para o Município. Contracção de Empréstimo
no montante de 680.411,00. Decorrido o prazo previsto no nº 1, do artigo 101º, do
C.P.A. de 15 de Novembro e não tendo sido apresentada nenhuma reclamação,
deliberou a Câmara adjudicar o empréstimo no valor de ¼DR%3,SRUVHU
a proposta mais vantajosa. A deliberação foi tomada com três votos a favor e duas
abstenções dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. Aprovação de
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Clausulas Contratuais para Contraçcão de Empréstimo no montante de ¼
680.411,00. Presente minuta das cláusulas contratuais para a contracção do
empréstimo e que ficam apensas em fotocópia à minuta da acta. Aprovadas as
clausulas contratuais com a abstenção dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos
Salgado. Férias Desportivas 2006. Pelo Sr. Presidente foi apresentado o projecto para
as férias desportivas para os jovens deste concelho que inclui: o período de 26 de
Junho a 21 de Julho, Semana Lúdico Desportiva e o período de 21 de Julho a 25 de
Agosto, Verão em Acção. As actividades a desenvolver constam do projecto que fica
apenso em fotocópia à minuta da acta. Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem
introduzidos na Ordem dos Trabalhos os seguintes assuntos: “Águas do Centro, SA, nº
1287 de 10.05.06, sobre realização de Projectos em “Baixa” de distribuição de água de
recolha de efluentes”; “Águas do Centro, SA, fax nº 1344 de 16.05.06, envia minuta
do Protocolo que será assinado entre o Sr. Primeiro Ministro, o Sr. Ministro do
Ambiente e este Município”. Aceite por unanimidade as referidas introduções. Águas
do Centro, SA, nº 1287 de 10.05.06, sobre realização de Projectos em “Baixa” de
distribuição de água e de recolha de efluentes. A Câmara deliberou aceitar a proposta
de integração das redes em “Baixa”. Quanto aos projectos que se pretendem efectuar
abrangem todas as freguesias do concelho. A deliberação foi tomada por unanimidade.
Águas do Centro, SA, fax nº 1344 de 16.05.06, envia minuta do Protocolo que será
assinado entre o Sr. Primeiro Ministro, o Sr. Ministro do Ambiente e este Município.
Aprovada a minuta do protocolo. O Sr. Presidente irá assinar o respectivo protocolo
que fica apenso em fotocópia à minuta da acta.Encerramento. E pelo Sr. Presidente
foi a reunião declarada encerrada, depois de lida e aprovada a minuta da acta que
contém 52 folhas, quando eram 17 horas. -----------------------------------------------------
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