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--------Aos treze dias do mês de Julho do ano 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 Presidente, estando
presentes os vereadores Srs. Carlos Alberto Mendes Martins, Manuel da Silva
António --------------------------------------------------------------------------------------------------Não compareceram à reunião o Sr. Presidente Luís Ribeiro Pereira e o Sr.
Vereador Carlos Salgado. -----------------------------------------------------------------------------A reunião foi secretariada por Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão. --------------------------------------------------------------------------------------E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14 h e 50 m. ---------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de
comparência à reunião do Sr. Presidente e do vereador Sr. Carlos Salgado, por
estarem de férias. -------------------------------------------------------------------------------3UHVHQWH 5HVXPR 'LiULR GD 7HVRXUDULD 1  no valor total de
436.340,20 ¼ TXDWURFHQWRV H WULQWD H VHLV PLO WUH]HQWRV H TXDUHQWD HXURV H YLQWH
cêntimos), Operações Orçamentais no valor de 118.152,87 ¼ FHQWRHGH]RLWRPLO
cento e cinquenta e dois euros e oitenta e sete cêntimos), Operações Não
Orçamentais no valor de 263.509,55 ¼ GX]HQWRVHVHVVHQWDHWUês mil quinhentos e
nove euros e cinquenta e cinco cêntimos) e documentos no valor de 54.674,71 ¼
(cinquenta e quatro mil seiscentos e setenta e quatro euros e setenta e um
cêntimos). Tomaram conhecimento.---------------------------------------------------------3HUtRGR$QWHVGD2UGHPGR'LD
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--------3HOR YHUHDGRU 6U &DUORV 0DUWLQV, foi transmitida a discordância pelo
facto dos pelouros não terem sido distribuídos pelo presidente aos vereadores, a
tempo inteiro e a meio tempo, facto que discorda e lamenta; chama no entanto a
atenção dos mesmos, que aparecem intitulados com pelouros, quer em reuniões,
quer em órgãos da comunicação social quando não foram atribuídos. -------------------------2 PHVPR YHUHDGRU continuou com as seguintes considerações: 1Relativamente à cedência de muros na Zona Industrial, lamenta, que só após 90
dias de ter sido detectado e porque ele próprio falou com o Sr. Presidente, o
assunto lhe ter sido comunicado; 2- As deficiências são bem visíveis nos
abatimentos e cedência de muros, e atendendo ao relatório solicitado pelo
presidente gostaria de saber o que pensam do assunto. Solicitou que para a próxima
reunião os serviços técnicos elaborem relatório e se necessário no dia da reunião a
Câmara faça uma visita às obras em questão. ------------------------------------------------------29LFH3UHVLGHQWH informou que a Câmara abriu concurso para aquisição
de uma viatura de 16 lugares para reforçar o apoio aos transportes escolares. ----------------,QIRUPRX WDPEpP R 6U 9LFH3UHVLGHQWH que na qualidade de
representante da Câmara na Comissão Municipal de Saúde esteve hoje dia 13,
presente na primeira reunião, tendo sido eleito Vice-Presidente.------------------------&RQWDELOLGDGH±3DJDPHQWRV
--------Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de 188.222,43 ¼
(cento e oitenta e oito mil duzentos e vinte e dois euros e quarenta e três cêntimos).
Tomaram conhecimento. ----------------------------------------------------------------------6XEVFULomRGH'HFODUDomR 
$103±$VVRFLDomR1DFLRQDOGH0XQLFtSLRV3RUWXJXHVHV, circular nº 96
de 27.06.06, convida a Câmara Municipal a subscrever a Declaração do 4º Fórum
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Mundial da Água. A Câmara deliberou por unanimidade subscrever a declaração
do 4º Fórum Mundial da Água.---------------------------------------------------------------&DQGLGDWXUDV 
&HQWURGH(PSUHJRGH7RPDU, nº 10001 de 27.06.06, pedido de parecer
quanto à viabilidade da implementação do investimento referente à candidatura de
Carla Alexandra da Costa Teixeira e Rita Oom Câncio Reis Flores Ribeiro, com o
Processo nº 024/ILE/05. Deliberado por unanimidade dar parecer favorável.---------&HQWUR GH (PSUHJR GH 7RPDU, nº9999 de 27/06/06, pedido de parecer
quanto à viabilidade de implementação do investimento referente à candidatura de
Jorge Manuel Alves Gomes, com o Processo nº009/ILE/05. Deliberado por
unanimidade dar parecer favorável.----------------------------------------------------------3(','2'($32,2 
&RPLVVmRGH)HVWDVGH60LJXHOGD3DUyTXLDGH)HUUHLUDGR=r]HUH, de
30.06.06, para realização dos festejos anuais, que decorrem de 30 de Setembro a 1
de Outubro, solicitam autorização para o corte da estrada, na Rua de S. Miguel no
dia 30 de Setembro e ainda a cedência de autocarro para o dia 1 de Outubro e de
palco com 32 estrados e 4 pavilhões, bem como a sua montagem. Analisado o
assunto, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar o corte da estrada no dia 30
de Setembro das 14H às 24H e no dia 1 de Outubro das 00H às 03H. Cedido o
transporte e também, o palco, pavilhões e respectiva montagem. -----------------------$VVRFLDomR 5HFUHDWLYD )LODUPyQLFD )UD]RHLUHQVH, de 02/06/06, solicita
apoio financeiro para aquisição de material para o Grupo de Teatro. Deliberado por
unanimidade conceder um subsídio de 500 ¼ 3UHVHQWH FDELPHQWDoão na rubrica
económica 04.07.01.02 e orgânica 02. ------------------------------------------------------$QH[DomRGH3UpGLRV 
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-RVp3HGUR3HVWDQD-RDTXLP, de 09/06/06, pedido de informação sobre a
viabilidade de anexação de dois prédios rústicos, para construção de uma moradia
unifamiliar, sito em Varela, freguesia de Águas Belas; Presente Informação da
DUOMA nº17 de 27/06/06, sobre o assunto bem como parecer do Consultor
Jurídico, Dr. Montalvo, que ficam apensos em fotocópia à minuta da acta.
Deliberado por unanimidade aprovar a anexação dos dois prédios rústicos nº28 e
nº29 da Secção S, da freguesia de Águas Belas. -------------------------------------------&RQVWUXomRGR&HQWUR(VFRODUGH$UHLDV±3URUURJDomRGH3UD]R 
--------Presente Informação Técnica da DUOMA nº27 de 07/07/06, sobre a
prorrogação de prazo relativo aos trabalhos do 2º contrato adicional e que fica
apensa em fotocópia à minuta da acta. A informação foi analisada em pormenor. A
Câmara deliberou com a abstenção do vereador Sr. Carlos Martins conceder a
prorrogação graciosa por 11 dias e manter os cinco dias já concedidos. ---------------&RQVWUXomRGR&HQWUR(VFRODUGH$UHLDV±3URUURJDomRGH3UD]R 
--------Presente Informação Técnica nº28 de 07/07/06 da DUOMA, sobre a
prorrogação de prazo por motivo de condições climatéricas adversas, que fica
apensa em fotocópia à minuta da acta. Analisada a informação técnica, a Câmara
deliberou por unanimidade de acordo com o parecer técnico, não conceder a
prorrogação legal solicitada. ------------------------------------------------------------------&RQVWUXomRGR&HQWUR(VFRODUGH$UHLDV±7UDEDOKRVD0DLV
--------Presente Informação Técnica nº21 de 30/06/06, da DUOMA, sobre a
realização de trabalhos a mais na referida obra. A Câmara analisou a informação
técnica que fica apensa em fotocópia à minuta da acta e deliberou com a abstenção
do vereador Sr. Carlos Martins, aprovar os preços unitários dos trabalhos de
espécie diversa da do contrato, constantes nas listas de erros e omissões e de
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alteração ao projecto; aprovar a realização dos trabalhos constantes nas listas de
erros e omissões e de alteração ao projecto, no valor de 45.271,30 ¼ GHSRLV GH
compensados os trabalhos a mais com os trabalhos a menos; o prazo para a
realização dos trabalhos constantes nas listas de erros e omissões e de alteração ao
projecto é de 15 dias.---------------------------------------------------------------------------&RQVWLWXLomRGH&RPSURSULHGDGH
0DULD -RVp GRV 6DQWRV $QGUp 6LOYD, de 17/05/06, pede o parecer
favorável da Câmara a que se refere o art. 54º da Lei nº64/2003, de 23/08,
relativamente ao prédio descrito na matriz predial sob o art. 186, Secção E, da
freguesia de Igreja Nova do Sobral; Presente Informação da DUOMA -Sector de
Gestão Urbanística, sobre o assunto. Deliberado por unanimidade dar parecer
favorável. -----------------------------------------------------------------------------------------RVp5LFDUGR$UD~MR6LOYDH-HQLIHU3RUWVFK, de 12/06/06, pede o parecer
favorável da Câmara a que se refere o art. 54º da Lei nº64/2003, de 23/08,
relativamente ao prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Ferreira do
Zêzere sob o nº1608720060519, da freguesia de Chãos; Presente Informação da
DUOMA – Sector de Gestão Urbanística, sobre o assunto. Deliberado por
unanimidade dar parecer favorável.-----------------------------------------------------------RVp5LFDUGR$UD~MR6LOYDH-HQLIHU3RUWVFK de 12/06/06, pede o parecer
favorável da Câmara a que se refere o art. 54º da Lei nº64/2003, de 23/08,
relativamente ao prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Ferreira do
Zêzere sob o nº1609/20060519, da freguesia de Chãos; Presente Informação da
DUOMA – Sector de Gestão Urbanística, sobre o assunto. Deliberado por
unanimidade dar parecer favorável.-----------------------------------------------------------
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'U-RUJH*DOLQKDQDTXDOLGDGHGHPDQGDWiULRGH$JRVWLQKR$QWXQHV
'RPLWLOLDGD&RQFHLomR$QWXQHVH=XOPLUD*DUFrV$QWXQHV, de 21/06/06, pede
o parecer favorável da Câmara a que se refere o art. 54º da Lei nº62/03 de 23/08,
relativamente a dois prédios situados na freguesia de Beco; Presente Informação da
DUOMA – Sector de Gestão Urbanística, sobre o assunto. Deliberado por
unanimidade dar parecer favorável.----------------------------------------------------------0DULDGD&RQFHLomR, de 02/06/06, pede o parecer favorável da Câmara a
que se refere o artigo 54º, da Lei nº 64/2003, de 23 de Agosto, relativamente ao
prédio descrito na matriz predial sob o art. 407, Secção V, da freguesia de Chãos;
Presente Informação da DUOMA – Sector de Gestão Urbanística, sobre o assunto.
Deliberado por unanimidade dar parecer favorável.---------------------------------------(OLVDGH-HVXV de 25/05/06, pede o parecer favorável da Câmara a que se
refere o art. 54º da Lei nº64/2003, de 23 de Agosto, relativamente ao prédio
descrito na matriz predial sob o artigo 45º, Secção 0, da freguesia de Areias;
Presente Informação da DUOMA – Sector de Gestão Urbanística, sobre o assunto.
Deliberado por unanimidade dar parecer favorável.---------------------------------------3HOR6U3UHVLGHQWHIRLVROLFLWDGRTXHIRVVHPLQWURGX]LGRVQDRUGHPGRV

WUDEDOKRVRVVHJXLQWHVDVVXQWRV 
--------“ Colónia Balnear da Nazaré/2006 – “ Projecto Juventude “.---------------------------“ José Alves Gabriel, de 24/05/06, informa da aquisição do Táxi Miguel
Filipe, com sede em Pereiro – Areias”.--------------------------------------------------------------“Paula Ilene Fassman, de 27/02/06, sobre pagamento de água”. -----------------------“Agrupamento CNE Memória – Leiria, sobre acampamento ocasional”.-------------“Agrupamento 1040 – Vale de Figueira, sobre acampamento ocasional”.
Aprovadas por unanimidade as referidas introduções. ------------------------------------
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&ROyQLD%DOQHDUGD1D]DUp±³3URMHFWR-XYHQWXGH´±Informação
dos serviços que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Deliberado por
unanimidade assumir os encargos para mais três crianças. -------------------------------RVp$OYHV*DEULHOde 24/05/06, informa da aquisição do Táxi 84-38-KA
a Miguel Filipe, com sede em Pereiro – Areias e pede a alteração de nome na
respectiva licença de táxi nº17. Deferido por unanimidade.------------------------------3DXOD,OHQH)DVVPDQ, de 27/02/06, pede autorização para o pagamento do
consumo de água do mês de Dezembro de 2005, no valor de 1.181,10 ¼ HP 
prestações, em virtude de não ter possibilidade de liquidar na sua totalidade;
Presente Informação dos Serviços de Água sobre o assunto. Deliberado autorizar o
pagamento em seis prestações mensais.-----------------------------------------------------$JUXSDPHQWR&1(0HPyULD±/HLULD, de 18/06/06, pede a concessão de
licença para a realização de um acampamento ocasional, de 21 a 26 de Julho, em
pinhal -Valadas - Ferreira do Zêzere” ; Presentes pareceres favoráveis da GNR e do
Delegado de Saúde. Deferido por unanimidade. -------------------------------------------$JUXSDPHQWR±9DOHGH)LJXHLUD, de 21/06/06, pede a concessão de
licença para a realização de um acampamento ocasional, de 30 de Julho a 4 de
Agosto, no Lagar de S. Guilherme; Presente parecer favorável da GNR. Aprovado,
mas condicionado ao parecer favorável dos Serviços de Saúde. ------------------------(QFHUUDPHQWR E pelo Sr. Presidente da reunião, foi a reunião declarada
encerrada, depois de lida e aprovada a minuta da acta, que contem 58 folhas,
quando eram 16 h 30 m horas.-----------------------------------------------------------------

