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--------Aos trinta dias do mês de Novembro 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, 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 30M. ----------------------------------------------------------------------------------------------O vereador Sr. Carlos Alberto Mendes Martins não veio à reunião por
motivos profissionais, tendo sido a falta justificada. --------------------------------------3HUtRGR$QWHVGD2UGHPGR'LD 
--------Não houve assuntos.-------------------------------------------------------------------3UHVHQWH 5HVXPR 'LiULR GD 7HVRXUDULD 1  no valor total de
973.717,78 ¼ QRYHFHQWRVHVHWHQWDHWUês mil setecentos e dezassete euros e setenta
e oito cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 573.677,14 ¼
(quinhentos e setenta e três mil seiscentos e setenta e sete euros e catorze
cêntimos), Operações Não Orçamentais no valor de 346.109,85 ¼ WUH]HQWRV H
quarenta e seis mil cento e nove euros e oitenta e cinco cêntimos) e Documentos no
valor de 53.927,72 ¼ FLQTXHQWDHWUês mil novecentos e vinte e sete euros e setenta
e dois cêntimos). Tomaram conhecimento. -------------------------------------------------&RQWDELOLGDGH±3DJDPHQWRV
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--------Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de 235.424,98 ¼
(duzentos e trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e quatro euros e noventa e oito
cêntimos). Tomaram conhecimento. --------------------------------------------------------/LFHQFLDPHQWRGH2EUDV3DUWLFXODUHV±&RPSHWrQFLDV'HOHJDGDVQR6U

3UHVLGHQWHGD&kPDUDHP
--------Pelo Sr. Presidente foi dado conhecimento dos despachos proferidos, ao
abrigo da alínea a), do nº5, do art. 64º, da lei nº169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro.Tomaram conhecimento.------------------------6XEVLGLRGH$OPRoR 
$JUXSDPHQWR9HUWLFDO*HQHUDO+XPEHUWR'HOJDGRGH5LDFKRV, nº1917
de 17/11/06, solicitam o pagamento do subsídio de almoço das alunas Ana Paula
Gonçalves Freitas e Maria Inês Coelho Cotrim, que frequentam a Unidade de
Apoio à Educação de Alunos Surdos daquele Agrupamento, ao preço de 1,60 ¼SRU
dia e por aluno. Deliberado pagar. -----------------------------------------------------------$SRLR
6SRUW &OXEH )HUUHLUD GR =r]HUH, de 13/11/06, pede o apoio da Câmara
para aquisição do equipamento da equipa de Futsal Feminino, que se encontra a
disputar pela primeira vez o Campeonato Distrital. Deliberado atribuir um subsídio
de 750,00 ¼SDUDRHIHLWR2YHUHDGRU&DUORV6DOJDGRQão participou na votação por
fazer parte dos Corpos Sociais. Presente cabimentação da Contabilidade na rubrica
Económica 04070103 – Associações Desportivas, Recreativas e Culturais. ------------------5HXQLmR
7DJXVJiV, de 13/11/06, convoca para uma reunião no dia 5 de Dezembro. ---------Tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------&RQVWLWXLomRGH&RPSURSULHGDGH 
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)HUQDQGR GD &RQFHLomR )HUUD] H )iWLPD $QWXQHV GD &RVWD de
23/10/06, pedem o parecer favorável da Câmara a que se refere o art. 54º da Lei
nº64/2003 de 23 de Agosto, relativamente ao prédio localizado em Ventoso e
descrito na matriz predial rústica sob o artigo 1306 e 292-Secção B da freguesia de
Beco; Presente Informação da Duoma sobre o assunto. Deliberado por
unanimidade dar parecer favorável.------------------------------------------------------------------5RVD 0DULD &RQFHLomR 5RGULJXHV 0DWLDV, de 24/10/06, pede o parecer
favorável da Câmara a que se refere o art. 54º da Lei nº64/2003, de 23 de Agosto,
relativamente ao prédio localizado em Vale de Veias e descrito na matriz predial
rústica sob o art. 320 – Secção I da freguesia de Pias; Presente informação da
Duoma sobre o assunto. Deliberado por unanimidade dar parecer favorável. ------------------RDQD 0DULD 0DUWLQV 0DUoDO )HUUHLUD &RWULP H 0DULD ,QrV 0DUWLQV
0DUoDO)HUUHLUD&RWULP pedem 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 art. 9º, Secção D da freguesia de Águas Belas; Presente
Informação da Duoma sobre o assunto. Deliberado por unanimidade dar parecer
favorável. ------------------------------------------------------------------------------------------------&HGrQFLDGH7HUUHQRSDUD,QVWDODomRGH(PSUHVD 
6HUDILP -RVp GD 6LOYD 5LEHLUR, de 27/11/06, pede a cedência de um
terreno com a área mínima de 20.000 m2, para a instalação de uma empresa de
Metalomecânica. A Câmara deliberou aceitar a intenção de reserva de terreno até
ao final de 2007, devendo apresentar até esta data o projecto de intenção do que
pretende instalar.---------------------------------------------------------------------------------
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0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR Q QR YDORU GH  ¼ WUH]H PLO H
VHVVHQWD HXURV  H 0RGLILFDo}HV jV *UDQGHV 2So}HV GR 3ODQR Q , para
ratificação do despacho do Sr. Presidente.----------------------------------------------------------Aprovada a ratificação do despacho do Sr. Presidente com a abstenção do
vereador Sr. Carlos Salgado.------------------------------------------------------------------0RGLILFDomRDR2UoDPHQWRQQRYDORUGH¼ GRLVPLOHXURV 

H0RGLILFDo}HVjV*UDQGHV2So}HVGR3ODQRQpara ratificação do despacho

do Sr. Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Aprovada a ratificação do despacho do Sr. Presidente com a abstenção do
vereador Sr. Carlos Salgado.------------------------------------------------------------------(PSUHLWDGD GR ³3ODQR GH 9DORUL]DomR H 'LQDPL]DomR GR (VSDoR

8UEDQRGH)HUUHLUDGR=r]HUH±=RQDGH,QWHUYHQomR,,,´±$GMXGLFDomR)LQDO
--------Presente Relatório final da Comissão de Análise das propostas da obra em
referência, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Aprovada a adjudicação
final à empresa Diamantino Jorge & Filho, Lda, com a abstenção do vereador Sr.

Carlos Salgado. -----------------------------------------------------------------------------------------&RQVWUXomR GD =RQD ,QGXVWULDO GH /DPHLUDV ±  )DVH ± 5HYLVmR GH

3UHoRV 
--------Presente informação técnica nº55/MR/2006, sobre a revisão de preços
definitiva da empreitada e que fica apensa em fotocópia à minuta da acta.
Analisada, foi a mesma informação aprovada, com a abstenção do vereador Sr.
Carlos Salgado, tendo sido a revisão de preços aprovada no montante total de
27.523,19 ¼ YLQWHHVHWHPLOTXLQKHQWRVHYLQWHHWUês euros e dezanove cêntimos).-*UDQGHV2So}HVGR3ODQRH2UoDPHQWRSDUDRDQRGH
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--------Presentes as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2007,
que depois de analisadas e discutidas foram as mesmas aprovadas por
unanimidade. O vereador Sr. Carlos Salgado propôs que a partir do próximo ano e
até 31 de Março, para atribuição de qualquer subsídio todas as Associações do
Concelho devem enviar os seus planos de actividades e orçamentos. A proposta foi
aceite por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------3ODQRGH9DORUL]DomRH'LQDPL]DomRGR(VSDoR8UEDQRGH)HUUHLUDGR

=r]HUH±=RQDGH,QWHUYHQomR,±5HYLVmRGH3UHoRV 
--------Presente informação técnica nº57/MR/2006, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. Analisada a informação, foi a revisão de preços definitiva da obra
em referência aprovada, com uma abstenção do vereador Sr. Carlos Salgado, no
valor total de 34.567,56 ¼-----------------------------------------------------------------------------6LVWHPD GH 6DQHDPHQWR GH %DLUUDGD %DLUUDGLQKD H &DUGDO ±

3URUURJDomRGH3UD]R 
--------Presente informação técnica nº99/JF/2006, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. Deliberado de acordo com a informação técnica conceder a
prorrogação de prazo graciosa (sem direito a revisão de preços) por mais 30 dias. --3DWRORJLDV GRV 0XURV GH 6XSRUWH GH 7HUUDV QD =RQD ,QGXVWULDO GH

/DPHLUDV 
--------Presente informação técnica nº95/JF/2006, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. Analisada, foi a mesma aprovada por unanimidade, tendo a Câmara
tomado a seguinte deliberação, de acordo com os factos e considerações
mencionadas: a) A realização da obra de pregagens os muros de modo a resolver a
sua instabilidade, cujo valor estimado é de 76.920,00 ¼DVVLPFRPRGHUHSDUDoão
dos pavimentos (que já assumiu) são da responsabilidade da Lena Construções,
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SA; b) A realização da obra de drenagem cujo valor estimado é de 43.080 ¼ é da
responsabilidade da Câmara Municipal devendo ser realizados com urgência; c) O
projecto deve ser dividido em duas fases de acordo com as obras referidas nas
alíneas anteriores. As despesas do estudo do LNEC e do projecto de sustentação
dos muros, seja dividido 50% para a Câmara e 50% para a Lena Construções, SA. -,QYHQWiULRGRV%HQV,PyYHLVGR0XQLFtSLR 
--------Presente informação sobre os bens imóveis do município e respectiva
avaliação, bem como a listagem dos mesmos, que ficam apensas em fotocópia à
minuta da acta. Analisado o inventário, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Deve o mesmo ser enviado à Assembleia Municipal para apreciação. -----------------$X[tOLRV(FRQyPLFRVSDUDR&LFORQRDQROHFWLYR 
--------Presente informação do vereador Sr. Manuel António datada de 27 de
Novembro de 2006, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Depois de
analisada foi deliberado por unanimidade atribuir para o ano lectivo 2006/2007, os
auxílios económicos de um valor único de 20,50 ¼ YLQWH HXURV H cinquenta
cêntimos) a cada aluno do 1º Ciclo do Ensino Básico deste Concelho, de acordo
com os elementos que o Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere forneceu,
constantes nos mapas anexos. Deliberado mandar publicar num jornal local e no
Boletim Municipal, a lista dos nomes dos Encarregados de Educação a quem for
atribuído os auxílios económicos.------------------------------------------------------------$FWLYLGDGHV GH $QLPDomR H $SRLR j )DPtOLD QR kPELWR GD HGXFDomR

3UpHVFRODU±$WULEXLomRGHYHUEDV
--------Presente informação do vereador Sr. Manuel António que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta, sobre as actividades dos Jardins de Infância de Beco e
Paio Mendes que serão desenvolvidas pela Caritas Diocesana de Coimbra. Para tal
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é necessária a transferência de verbas de acordo com a grelha em anexo.
Deliberado aprovar a informação e autorizada a transferência até ao valor máximo
de acordo com as fichas de frequência a enviar pelas Entidades responsáveis. ---------------3HOR 6U 3UHVLGHQWH, IRL VROLFLWDGR TXH IRVVHP LQWURGX]LGRV QD RUGHP
GRVWUDEDOKRVRVVHJXLQWHVDVVXQWRV

--------“Modificação ao Orçamento nº22, no valor de 2.600,00 ¼H0RGLILFDoões às
--------Actividades Mais Relevantes nº21”---------------------------------------------------------“ Apoio às Actividades Extra - curriculares” ---------------------------------------

--------Aceites por unanimidade as referidas introduções. ---------------------------------------3UHVHQWH 0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR Q, no valor de 2.600,00 ¼ GRLV
mil e seiscentos euros) e Modificações às Actividades Mais Relevantes nº21. ---------------Aprovada, com a abstenção do vereador Sr. Carlos Salgado. -------------------$SRLRjV$FWLYLGDGHV([WUD±FXUULFXODUHV 
--------Havendo necessidade de acompanhamento de algumas crianças do 1º ciclo,
nas escolas de Beco, Carril, Chãos, Cruz dos Canastreiros, Igreja Nova, Paio
Mendes, Pias e Portela de Vila Verde, entre as 16 horas e as 18 horas, necessidade
essa que se fica a dever ao facto dos professores das respectivas escolas saírem às
15h e 30M, decorrendo entre essa hora e as 17H e 30M as actividades de
enriquecimento curriculares constantes na Lei, o que faz com que os professores
circulem entre as escolas ficando as crianças sozinhas nos intervalos. Por este
motivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsidio à Associação de
Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias no montante de 704,00 ¼ VHWHFHQWRVH
quatro euros) por mês, durante 7 meses ou seja Dezembro de 2006 a Junho de
2007.-- --------------------------------------------------------------------------------------------
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--------(QFHUUDPHQWR E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada,
depois de lida e aprovada a minuta da acta, que contem 96 folhas, quando eram
17h e 40 m. --------------------------------------------------------------------------------------O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________

