CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE







$&7$1
--------Aos dezanove dias do mês de Outubro 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. ------------------------------------------------------------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 Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14H e 40M. ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi justificada a falta do vereador Sr. Manuel da Silva António, que por
motivo de saúde familiar não pode estar presente. -----------------------------------------

--------3HUtRGR$QWHVGD2UGHPGR'LD 

&RQJUHVVRGD&LGDGDQLD
--------Ficou deferido que a Câmara estará presente no dia 17 de Novembro na
Tertúlia, pelas 21 horas, na sala da Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere,
onde estarão representados os diversos representantes dos grupos parlamentares;
em debate “ Cidadania, Direitos e Responsabilidades”. Nos dias 24 e 25 do mesmo
mês, sobre o mesmo tema, sendo dia 24, às 18 horas “Cidadania e Justiça” e às
21H e 30M “A Administração Pública. Uma Ética de Serviço”, em que é
moderador Dr. Jorge Sampaio. Dia 25 às 9H e 30M – “Igualdade e Acções
Positivas”; 11H e 30M “Comunicação Social, Conhecimento e Opinião”; 15H e
30M - “Sociedade de Informação, Info-Exclusão e Participação Democrática”.-------
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$OWHUDomRGH7UkQVLWRQD5XD$OIUHGR.HLO 
--------Tendo em atenção o elevado trânsito escolar e de peões na Rua Alfredo
Keil foi deliberado, por unanimidade, que a partir do dia 1 de Novembro aquela
Rua vai ficar só com um sentido Sul – Norte.----------------------------------------------3UHVHQWH 5HVXPR 'LiULR GD 7HVRXUDULD 1  no valor total de

904.290,87 ¼ QRYHFHQWRV H TXDWUR PLO GX]HQWRV H QRYHQWD HXURV H RLWHQWD H VHWH
cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 560.048,25 ¼ TXLQKHQWRV
e sessenta mil quarenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos), sendo de Operações
Não Orçamentais no valor de 290.311,83 ¼ GX]HQWRV H QRYHQWD PLO WUH]HQWRV H
onze euros e oitenta e três cêntimos) e documentos no valor de 53.927,72 ¼
(cinquenta e três mil novecentos e vinte e sete euros e setenta e dois cêntimos).
Tomaram conhecimento. -----------------------------------------------------------------------

&RQWDELOLGDGH±3DJDPHQWRV
--------Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de 79.775,52 ¼

(setenta e nove mil setecentos e setenta e cinco euros e cinquenta e dois cêntimos).
Tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------

3URYD'HVSRUWLYD 

--------&kPDUD 0XQLFLSDO GH &DVFDLV, nº43198 de 06/10/06, pede o parecer da
Câmara para a realização do 52º Volta a Portugal – Automóveis Clássicos, de 16 a
18 de Novembro. Dar parecer favorável.------------------------------------------------------------3DJDPHQWRGHÈJXD
--------0DULD7HUHVD&RUWH]3LQWR6HL[DV, de 09//10/06, pede autorização para o
pagamento da factura de água do mês de Julho, no valor de 531,96 ¼ HP FLQFR
prestações; Presente Informação dos Serviços de Água sobre o assunto. Autorizado
o pagamento em 5 prestações. -----------------------------------------------------------------
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$QH[DomRGH3UpGLRV
--------$QWyQLR0DQXHO3HGURVR/HDO±6ROLFLWDGRU, de 10/07/06, pede o parecer
da Câmara para anexação dos prédios urbanos das matrizes 213 e 2433 e os
rústicos 126 e 148, Secção Q, em que é requerente Maria Emília Alves Simões
Lopes, sitos na freguesia de Areias e de que o mesmo não está sujeito a operação
de loteamento; Presente Informação da Duoma sobre o assunto. Deferido de acordo
com o parecer técnico. --------------------------------------------------------------------------

--------&RQVWLWXLomRGH&RPSURSULHGDGH 
(GXDUGR%UiVGRV6DQWRVde 17/08/06, pede o parecer da Câmara a que se

refere o art. 54º da Lei nº64/2003, de 23 de Agosto, relativamente ao prédio
rústico, situado em Horta Nova, freguesia de Beco, inscrito na matriz predial sob o
art. rústico nº0197, Secção C; Presente Informação da Duoma, sobre o assunto.
Deferido de acordo com o parecer técnico. --------------------------------------------------

--------6XEVLGLRGH$OPRoR 
--------$JUXSDPHQWR 9HUWLFDO *HQHUDO +XPEHUWR 'HOJDGR ± 5LDFKRV, nº1005

de 10/07/06, tendo a Câmara deliberado na reunião de 3/11/05, pagar o subsidio de
almoço às crianças, Paula Gonçalves Freitas e Maria Inês Coelho Cotrim, que
frequentam aquele estabelecimento de ensino, no valor de 1,25 ¼ H ILFDQGR D
refeição das mesmas no valor de 1,56 ¼ VROLFLWDP R SDJDPHQWR LQWHJUDO GDV
refeições ao longo do ano lectivo que terminou. Deferido o pedido; o pagamento
do subsidio de almoço passa para 1,56 ¼ -----------------------------------------------------------0RGLILFDomRDR2UoDPHQWRQQRYDORUGH¼H0RGLILFDo}HV

jV *UDQGHV 2So}HV GR 3ODQR Q para ratificação do despacho do Sr. Vice-

Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Ratificado o despacho do Sr. Vice-Presidente com 2 abstenções dos
vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. ---------------------------------------

--------0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR Q QR YDORU GH  ¼ H

0RGLILFDo}HVjV*UDQGHV2So}HVGR3ODQRQ 
--------Aprovado com 2 abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos
Martins. -------------------------------------------------------------------------------------------

&RQWUDFomRGH(PSUpVWLPRQRPRQWDQWHGH¼$GMXGLFDomR

)LQDO 
--------Decorrido o prazo previsto nos termos do nº1 do art. 101º do Código de
Procedimento Administrativo e não tendo havido qualquer reclamação, deliberou a
Câmara com 2 abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins,
adjudicar o empréstimo à Caixa de Crédito Agrícola Mutuo da Zona do Pinhal,
C.R.L. --------------------------------------------------------------------------------------------

5HFHSomR3URYLVyULDGDV2EUDVGH8UEDQL]DomRGR/RWHDPHQWRQ

VLWRHP3DLR0HQGHVHPTXHpUHTXHUHQWH$QWyQLR*XDOGLP*RGLQKR4XHLUR]

H0HOR 
--------Presente informação da Duoma que fica apensa em fotocópia à minuta da
acta. Deliberado por unanimidade homologar o auto de recepção provisória, assim
como a recepção provisória das obras de urbanização. ------------------------------------

 $SUHFLDomR )LQDO GR /RWHDPHQWR 8UEDQR VLWR QD 5XD 'U $QWyQLR

%DLmR±)HUUHLUDGR=r]HUHHPTXHpUHTXHUHQWHD)LUPD&RQVWUXo}HV6pFXOR

;;GH6DQWD&DWDULQDGD6HUUD/GD 
--------Presente informação da Duoma, que fica apensa em fotocópia à minuta da
acta. Deliberado por unanimidade aprovar o loteamento urbano, mas de acordo
com a informação técnica.----------------------------------------------------------------------

&RQVWUXomRGR&HQWUR(VFRODUGH$UHLDV±3URUURJDomRGH3UD]R 
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--------Presente informação nº73/JF/2006, do Chefe da Duoma, bem como
informação do Consultor Jurídico Dr. Montalvo. Aprovado, com 2 abstenções dos
vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. ---------------------------------------

 6XEVLGLR GH ([SHGLHQWH H /LPSH]D GDV (VFRODV GR (QVLQR %iVLFR H

-DUGLQVGH,QIkQFLD
--------Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio anual de 110,00 ¼ FHQWR
e dez euros) por cada sala de aula, a pagar em duas tranches. Este pagamento será
efectuado directamente ao Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere. -----------

 6XEVLGLRSDUDPDWHULDOSHGDJyJLFRSDUDDV(VFRODVGR(QVLQR%iVLFRH

-DUGLQVGH,QIkQFLDH-DUGLP(VFRODGD6DQWD&DVDGD0LVHULFyUGLD 
--------Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio às Escolas do Ensino
Básico e Pré -Primário para material pedagógico no montante de 1,50 ¼ XPHXURH
cinquenta cêntimos), por aluno. ----------------------------------------------------------------------3HOR6U3UHVLGHQWH, foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos
trabalhos os seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------Loteamento Urbano, sito em Bairro Novo - Ferreira do Zêzere -----------------------Aprovada por unanimidade a referida introdução.---------------------------------

/RWHDPHQWR8UEDQRVLWRHP%DLUUR1RYR)HUUHLUDGR=r]HUHHPTXH

p5HTXHUHQWHD)LUPD5DPDOGR=r]HUH±&RQVWUXomR/GD 
--------Presente informação técnica que fica apensa em fotocópia à minuta da acta.
Deliberado por unanimidade aprovar o loteamento nas condições constantes na
respectiva informação, excepto no que diz respeito à, “ formalização do acordo para
abertura da rua, conforme deliberação da Câmara de 28/07/2005…” , que passa a
ter a seguinte redacção: As parcelas do loteamento designadas por “ A” com a área
de 30,95 m2 e “ B” com 36,88 m2 no total de 67,83 m2, serão cedidas, através de
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escritura pública para o domínio privado da Câmara e destinar-se-ão à feitura de
construção urbana, depois de feita a escritura de permuta por área de igual
dimensão, onde irá passar a rua que liga o loteamento à Rua do Campo de Futebol,
com o proprietário do terreno contíguo a nascente do Loteamento.---------------------(QFHUUDPHQWR E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada,

depois de lida e aprovada a minuta da acta, que contem 46 folhas, quando eram
17H e 20M --------------------------------------------------------------------------------------O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

A Secretária:

_________________________________

