CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 22 /2006
--------Aos vinte e quatro dias do mês de Agosto 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, Carlos Alberto Mendes Martins,
Manuel da Silva António ------------------------------------------------------------------------------Não compareceu à reunião o vereador Sr. Dr. Jacinto Lopes.---------------------------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 45M. ---------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de
comparência à reunião do vereador Dr. Jacinto Lopes. -------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº 160, no valor total de
677.786,22 € (seiscentos e setenta e sete mil setecentos e oitenta e seis euros e
vinte e dois cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 350.760,55 €
(trezentos e cinquenta mil setecentos e sessenta euros e cinquenta e cinco
cêntimos), Operações Não Orçamentais no valor de 272.347,89 € (duzentos e
setenta e dois mil trezentos e quarenta e sete euros e oitenta e nove cêntimos) e
documentos no valor de 54.674,71 € (cinquenta e quatro mil seiscentos e setenta e
quatro euros e setenta e um cêntimos). Inteirado.--------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------Presentes o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira do
Zêzere, bem como o Sr. Amadeu Aderneira, expondo a situação da estrada
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antiga do Cardal; comunicaram à Câmara que uma máquina catarpillar no dia
seguinte à última reunião de Câmara, ou seja, dia 11 de Agosto, às 5 horas e 45
minutos, deu inicio à destruição da antiga estrada. O Sr. Presidente informou que
não tinha conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, solicitou
também à Câmara, a possível intervenção para o jogo de bola que é realizado
dentro do mercado e junto ao portão de entrada do mesmo, até horas tardias,
provocando ruídos e vandalismo. --------------------------------------------------------------------Estiveram presentes novamente a Sr.ª Emília da Conceição Miguel e
marido Américo da Cruz, continuando a reclamar pelo facto da fiscal municipal
não os deixar vender fora das bancas do mercado e ainda pelo facto da GNR lhe ter
levantado uma contra-ordenação. Os Senhores foram informados que havia o
regulamento do mercado e que o mesmo era para ser cumprido.--------------------------------De seguida o Sr. Monteiro e sua filha Sandra, residentes em Vales,
freguesia de Águas Belas, pediram a intervenção da Câmara, a fim de poderem
registar na Conservatória as construções antigas das quais são proprietários e onde
funcionava antigamente a fábrica do tijolo “Rosas” em Vales. O Sr. Presidente
informou que dentro da legalidade dos documentos existentes nos arquivos deste
município lhe seriam dadas fotocópias. -------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informou que vai estar de férias desde 25 de Agosto até
dia 1 de Setembro, ficando o vereador Sr. Manuel António a substituí-lo. --------------------Contabilidade – Pagamentos --------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de 225.517,34 €
(duzentos e vinte e cinco mil quinhentos e dezassete euros e trinta e quatro
cêntimos). Inteirado. ----------------------------------------------------------------------------
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--------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 nº5, do artigo 64º, da lei nº169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro. Tomaram conhecimento.---------------------Investimento no Concelho -----------------------------------------------------------

------ Centro de Emprego de Tomar, nº2672 de 11/08/06, pede o parecer da
Câmara para a implementação de um investimento, sito em Venda da Serra,
freguesia de Águas Belas, a levar a efeito por Maria Augusta Gomes Nunes e
Manuel Cotrim Marques. Deliberado por unanimidade dar parecer favorável. ---------------Prolongamento do Jardim de Infância de Águas Belas ------------------------------Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância
e Escola do 1º Ciclo de Águas Belas, de 01/12/05, pedem a atribuição de subsidio
para o prolongamento do Jardim de Infância no ano lectivo de 2005/2006; Presente
Informação do Vereador Manuel António sobre o assunto. De acordo com o
calendário escolar o mesmo teve início em 15/10/2005 e terminou em 15/07/2006.
Por Protocolo celebrado entre o Município e a DREL, o Município recebeu
mensalmente a importância de 661,60 € por mês. A Câmara deliberou por
unanimidade atribuir um subsidio neste valor ou seja 661,60 € mês vezes 9 meses.---------Estágio Profissional--------------------------------------------------------------------------Escola Superior de Educação de Santarém, nº1513 de 27/07/06, pede
autorização para realização de um estágio, pela aluna Alina Maria Henriques
Antunes. Aceite por unanimidade o referido estágio. ---------------------------------------------Instalação de Antenas de Telemóveis ---------------------------------------------
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--------Assembleia da República, nº4914 de 31/07/06, envia requerimento
apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Quartin Graça, pedindo informação sobre a
montagem das estações de antenas de telemóveis no Concelho. Deliberado pedir
medições periódicas. -----------------------------------------------------------------------------------Posto de Combustíveis – Cedência de Terreno ----------------------------------------ANTRAL, de 27/07/06, solicita a cedência de terreno para instalação de
posto de combustível de energia alternativa. Dar conhecimento dos terrenos na
Zona Industrial e respectivos custos. ----------------------------------------------------------------- Construção da Zona Industrial de Lameiras 2ª Fase – Revisão de

Preços ---------------------------------------------------------------------------------------------------Presente informação nº11/MR/2006 de 10/08/2006, que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta. Deliberado com duas abstenções dos vereadores Sr.
Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins, aprovar a revisão de preços definitiva da
empreitada. ----------------------------------------------------------------------------------------------Construção do Edifício Sócio – Cultural – Conta da Empreitada-----------------Presente informação técnica nº10/MR/2006 que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. Tendo tomado conhecimento, foi a conta da obra em referência
homologada com duas abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos
Martins. --------------------------------------------------------------------------------------------------Sistema de Saneamento de Rio Fundeiro – Revisão de Preços ---------------------Presente informação técnica nº09/MR/2006, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. A revisão de preços definitiva foi aprovada de acordo com a
informação técnica, com duas abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr.
Carlos Martins.-----------------------------------------------------------------------------------
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--------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada
depois de lida e aprovada a minuta da acta que contém 121 folhas, quando eram 16
horas e 45 minutos.-----------------------------------------------------------------------------O Presidente:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

O Secretário:

____________________________________

