CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 17/2006
------ Aos dezasseis dias do mês de Junho 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. ---------------------------------- A reunião foi secretariada por Fernanda Maria Antunes Caldeira Ideias, Chefe de
Repartição. ------------------------------------------------------------------------------------ -------- E sendo horas o Exmº. Presidente declarou a aberta a reunião pelas 10 horas.--------- - De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência à
reunião do Sr. Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº 112, no valor de ¼ 
(quatrocentos e sessenta e cinco mil oitocentos e setenta e quatro euros e dezassete
cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de ¼  (cento e
cinquenta e sete mil um euro e vinte cinco cêntimos), Operações Não Orçamentais no
valor de ¼  GX]HQWRV H FLQTXHQWD H TXDWUR PLO FHQWR H QRYHQWD H FLQFR
euros e catorze cêntimos) e Documentos no valor de ¼ FLQTXHQWDHTXDWUR
mil seiscentos e setenta e quatro euros e setenta e um cêntimos). Inteirado. Período
Antes da Ordem do Dia. O Sr. Vereador Carlos Martins, alertou a Câmara de que no
Centro de Saúde de Ferreira do Zêzere, se encontra afixado um relatório efectuado
pelos Serviços, referente às Escolas do Concelho, no âmbito das condições ambientais,
questionando seguidamente se a Câmara tem conhecimento do mesmo, tendo
informado o Sr. Presidente da Reunião, Dr. Jacinto Lopes, de que até à presente data
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não teve conhecimento por parte do Centro de Saúde, de qualquer Relatório,
diligenciando no Sr. Vereador Manuel António, para se inteirar sobre o assunto. No
seguimento da sua intervenção, afirmou ainda o Sr. Vereador Carlos Martins, que a
Câmara tem investido e bem, na Segurança Rodoviária, mas na prática, não age.
Alertou, a título de exemplo, para as passadeiras de um modo geral na Vila, que se
encontram invisíveis, nomeadamente junto à Escola Primária e Jardim de Infância,
destacando a Rua Manuel António Dias Ferreira, que tem bastante trânsito, uma vez
que já ocorreram vários acidentes naquela rua. Referiu-se também à Rua Alfredo Keil,
que precisa de ser intervencionada com urgência, uma vez que não possui passeio para
peões. Havendo também bastante trânsito, bem como de alunos que transeuntam, com
bastante frequência naquela rua. Para finalizar, afirmou ainda, o mesmo vereador, de
que a prática não corresponde à realidade. Contabilidade – Pagamentos. Presente
relação dos pagamentos efectuados no valor de ¼ FHQWRHTXDUHQWDHVHLV
mil quatrocentos e trinta e oito euros e cinquenta e seis 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. Indicação de Representante – Agrupamento de Escolas
do Concelho de Ferreira do Zêzere, de 23.05.06, solicita a indicação de um
representante da Câmara na Assembleia de Escola do Agrupamento de Escolas de
Ferreira do Zêzere, para o triénio 2006/2009, de acordo com o Despacho 115/98.
Deliberado por unanimidade, nomear o vereador Sr. Manuel da Silva António. Pedido
de Estágio – Gabinete de Apoio Técnico ao Agrupamento de Municípios de
Ferreira do Zêzere, Ourém e Tomar, nº 96 de 02.05.06, envia proposta para um
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Estágio Profissional de Arquitectura à Arquitecta Estagiária Sandra Filipa Henriques
Cardoso, nesta Autarquia. Depois de analisada a proposta apresentada pelo GAT e de
prestados esclarecimentos pelo Sr. Presidente da reunião, foi aprovado, por
unanimidade, o Estágio Profissional para a Arquitecta Sandra Filipa Henriques
Cardoso, cabendo à Câmara a comparticipação proveniente do mesmo, tendo em conta
a viabilidade do enquadramento deste Estágio Profissional no Programa de Estágios
Profissionais na Administração Local. Apoio às Vítimas dos Incêndios 2005 –
Câmara Municipal de Coimbra, nº 25209 de 29.05.06, pedido de colaboração na
Campanha de Apoio às vítimas dos Incêndios 2005, através da aquisição de Cd’s de
diversos artistas. A Câmara tomou conhecimento. Passeio de Cicloturismo –
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Stº Amaro, de 30.05.06, pedido
de autorização para realizarem, dia 25 de Junho, o 9º Passeio de Cicloturismo. A
Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do 9º Passeio de
Cicloturismo, no próximo dia 25 de Junho, mas condicionado ao parecer da GNR.
Apoio Financeiro – Associação Recreativa de Caçadores do Freixial, de Maio/06,
pedido de apoio financeiro para fazer face às despesas com a Zona de Caça Municipal.
Deliberado por unanimidade, conceder um subsídio no valor de ¼  PLO H
quinhentos euros), ficando a informação do cabimento orçamental anexa, em fotocópia
à minuta da acta. O Sr. Presidente da reunião, Dr. Jacinto Lopes, não fez parte da
votação por pertencer à Assembleia desta Associação. Acampamento de Escuteiros –
CNE – Agrupamento de Escuteiros 542 do Entroncamento, nº 60 de 06.05.06,
solicitam a utilização dos sanitários, do alpendre para cozinhar e uma tomada de
corrente eléctrica, no Lagar de S. Guilherme, no âmbito do Acampamento que vão
realizar. Deliberado por unanimidade, autorizar o Acampamento deste Agrupamento
de Escuteiros, bem como a utilização dos sanitários do Lagar de S. Guilherme, do
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alpendre e de uma tomada de corrente eléctrica. Rescisão de Protocolo –
Administradora de Insolvência dos Cinemas Millenium, de 26.05.06, comunica o
encerramento de todas as unidades exploradas pelos cinemas Millenium e que a
Câmara será contactada pelo responsável da programação. A Câmara tomou
conhecimento do assunto, tendo o Sr. Vereador Carlos Martins dito que se deveria
contactar empresas do género, não esquecendo a climatização do espaço, no Cine –
Teatro, designadamente no Inverno, uma vez que a sala é demasiado fria.
Unanimemente a Câmara concordou no sentido de se encontrar alternativa. Bairro
Social – José Severo Biscaia de Abreu Barbosa, comunica que entregará, dia 30 de
Junho de 2006, o apartamento que ocupa no Bairro Social da Câmara. A Câmara
tomou conhecimento, bem como do pagamento da renda, que se encontra actualizada.
Presente Modificação ao Orçamento nº 6 e Modificação às Grandes Opções do
Plano nº 5, no valor de ¼SDUDUDWLILFDU. Ratificadas com as abstenções dos
vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins, esta Modificação fica anexa à
minuta da acta, em fotocópia. Presente Modificação ao Orçamento nº 7 e
Modificação às Grandes Opções do Plano nº 7, no valor de ¼ 52.000,00. Foram
aprovadas com as abstenções do Sr. Vereador Carlos Salgado e do Sr. Vereador Carlos
Martins, ficando a mesma anexa è minuta da acta em fotocópia. Modificação ao
Orçamento da Receita e Despesa para o ano 2006 – Revisão nº 1. Presente a
Modificação ao Orçamento da Receita e da Despesa para o ano de 2006 – Revisão nº
1, no montante de ¼ VHLVFHQWRVHQRYHQWDHWUês mil cento e vinte e nove
euros e dezanove cêntimos) e que fica apensa em fotocópia à minuta da acta.
Analisado o assunto, foi deliberado aprovar a Revisão nº 1, com a abstenção dos
vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. Deliberado ainda submeter à
aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), do nº 2, do artigo 64º, da
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Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº 5-A/2006 de 11 de Janeiro.
Abertura de Concurso Público para a empreitada de “Sistema de Saneamento de
Outeiros/Ferreira do Zêzere Povoações de Igreja Nova e Mourolinho”. Foi
presente a esta reunião, a Informação Técnica nº 06/JF/2006, apresentada pelo Chefe
de Divisão, em Regime de Substituição, de Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente.
Depois de analisada, a Câmara aprovou, por unanimidade, o Projecto, o Programa de
Concurso, o Caderno de Encargos e do Plano de Segurança e a Abertura de Concurso
Público para a empreitada de “Sistema de Saneamento de Outeiros/Ferreira do Zêzere
– Povoações de Igreja Nova e Mourolinho”. A realização desta obra tem um prazo de
execução de 180 dias. A informação técnica, acima indicada, fica apensa em
fotocópia, à minuta da acta. Pelo Sr. Presidente da reunião foi solicitado que fosse
introduzido na Ordem dos Trabalhos o seguinte assunto: - Licença Especial de Ruído
– Presente Informação Técnica nº 02/MR/2006 de 12/06, referente ao pedido do
Centro Recreativo e Cultural de Carvalhais”. A introdução à Ordem dos Trabalhos foi
aceite por unanimidade. Licença Especial de Ruído – Presente Informação Técnica
nº 02/MR/2006 de 12/06, referente ao pedido do Centro Recreativo e Cultural dos
Carvalhais e que fica anexa em fotocópia à minuta da acta. Este pedido foi autorizado
por unanimidade. Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada
encerrada depois de lida e aprovada a minuta, que contém 32 folhas, quando eram 11
horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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