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$&7$1
--------Aos seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e sete, 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, 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
14h30. -----------------------------------------------------------------------------------------

3HUtRGR$QWHVGD2UGHPGR'LD 
2YHUHDGRU6U&DUORV6DOJDGRinterrogou o Sr. Presidente sobre os maus
cheiros provenientes da indústria Comave.--------------------------------------------------------2 6U 3UHVLGHQWH informou que reuniu com o Presidente do Conselho de
Administração daquela firma, que transmitiu a preocupação da empresa na
resolução do problema, que estão deveras empenhados e que os serviços de
fiscalização sanitária já procederam a uma vistoria.----------------------------------------------2 YHUHDGRU 6U &DUORV 6DOJDGR mostrou o seu desagrado pelo corte do
buxo do jardim da vila, que no entender dele vai permitir que o jardim fique todo
devassado.--------------------------------------------------------------------------------------------2 YHUHDGRU 6U &DUORV 0DUWLQV chamou a atenção para a falta de
sinalização informativa na Rua da Fonte da Prata, bem como os sinais de trânsito
colocados no início da rua que passa na Levegada, não estão adequados à

circulação rodoviária que se pretende.------------------------------------------------------
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--------O mesmo vereador chamou a atenção para a legislação sobre os “Campos de
Férias”, é necessário saber se a Câmara não está abrangida.-----------------------------
3UHVHQWH5HVXPR'LiULRGD7HVRXUDULD1 no valor de ¼
(oitocentos e sessenta e oito mil seiscentos e dez euros e doze cêntimos), sendo de
Operações Orçamentais no valor de ¼  TXDWURFHQWRV H RLWHQWD H QRYH
mil doze euros e vinte e três cêntimos), de Operações Não Orçamentais no valor de
¼ WUH]HQWRVHYLQWHFLQFRPLOVHLVFHQWRVHVHVVHQWDHVHWHHXURVHGH]
cêntimos) e Documentos no valor de ¼ FLQTXHQWDHWUês mil novecentos
e vinte sete euros e setenta e dois cêntimos). Tomaram conhecimento. -----------------

&RQWDELOLGDGH±3DJDPHQWRV
Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de ¼ 
(duzentos e catorze mil cento e setenta e seis euros e oitenta e sete cêntimos).
Tomaram conhecimento. ----------------------------------------------------------------------

/LFHQFLDPHQWRGH2EUDV3DUWLFXODUHV±&RPSHWrQFLDV'HOHJDGDVQR6U

3UHVLGHQWHGD&kPDUDHP
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.------------(QFHUUDPHQWRGRV6$3¶V 
$VVRFLDomR 1DFLRQDO GRV 0XQLFtSLRV 3RUWXJXHVHV, circ. Nº 64 de
23/05/07, sobre encerramento dos Serviços de Apoio Permanente dos Centros de
Saúde e a Reestruturação da Rede de Urgências. Tomaram conhecimento.-----------

$SRLR
---------XQWD GH )UHJXHVLD GH )HUUHLUD GR =r]HUH, de 04/01/07, solicita

transferência de verba para fazer face à despesa de consumo de electricidade pela
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ocupação de espaço da C.P.C.J. Deliberado transferir 25% do valor das facturas da
EDP.----------------------------------------------------------------------------------------------

/LFHQoDV(VSHFLDLVGH5XtGR 

6SRUW&OXEHGH)HUUHLUDGR=r]HUH, de 24/05/07, pede a Licença Especial
de Ruído para a realização de um Encontro de Motards, dias 16 e 17 de Junho, no
Parque de Merendas. Presente Informação da Duoma sobre o assunto. Deferido, de
conformidade com o parecer técnico apenso em fotocópia à minuta da acta. O
vereador Sr. Carlos Martins não participou na deliberação.------------------------------------&HQWUR5HFUHDWLYRH&XOWXUDOGH&DUYDOKDLV, de 23.05.07, pede Licença
Especial de Ruído para realização de uma Festa da Juventude com a Actuação de
Conjuntos Musicais, de 15 a 17 de Junho. Presente Informação da Douma sobre o
assunto. Deferido, de conformidade com o parecer técnico apenso em fotocópia à
minuta da acta.-----------------------------------------------------------------------------------------$FDPSDPHQWR2FDVLRQDO -----------------------------------------------------------6SRUW &OXE GH )HUUHLUD GR =r]HUH, de 24.05.07, pede a concessão de
Licença para a realização de um Acampamento Ocasional dias 16 e 17, no Parque
de Merendas. Presentes pareceres da GNR e da Autoridade de Saúde sobre o
assunto. Deferido, de acordo com os pareceres da GNR e da Autoridade de Saúde.
O vereador Sr. Carlos Martins não participou na deliberação.---------------------------

3ODQRGH&RQWURORGH4XDOLGDGHGDÈJXDGH&RQVXPR+XPDQR
Presente informação técnica nº 16/HA/ 2007 de 21.05, referente à proposta

de orçamento para o parâmetro “Desinfectante Residual” e que fica apenso em
fotocópia à minuta da acta. Deliberado por unanimidade aprovar o orçamento
apresentado pela A. Logos relativo às análises do parâmetro “Desinfectante
Residual”.----------------------------------------------------------------------------------------
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--------3UHVHQWH ,QIRUPDomR GR *UXSR GH 7HDWUR GD &kPDUD 0XQLFLSDO, de
01.06.07, referente à designação a dar ao Grupo de Teatro, que propõe ser
“ Con’textos” . Aprovada por unanimidade a designação em versão reduzida de
“ Con’textos” - Município de F. do Zêzere. A designação oficial completa será
“ Con’textos, grupo de teatro da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere” . A
versão publicitária “ Aqui sim, Con’textos” .-----------------------------------------------3UHVHQWH ,QIRUPDomR GR YHUHDGRU 6U 'U -DFLQWR /RSHV GH ,
referente ao Programa VALTEJO FINICIA que é um projecto no âmbito do Finicia
Eixo III, que resulta de uma parceria entre o Município de Ferreira do Zêzere, o
Banco BES, a GARVAL – Sociedade de Garantia Mútua, S.A., a Nersant e o
IAPMEI; este programa visa estimular e orientar investimentos a realizar por Micro
e pequenas empresas para melhoria dos produtos e ou serviços prestados, para
modernização das empresas, ou para modificações decorrentes de imposições legais
e regulamentares. Aprovada por unanimidade a informação que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta, bem como o anexo I ao protocolo, o anexo II e o quadro
resumo.-------------------------------------------------------------------------------------------0RGLILFDomRDR2UoDPHQWR5HYLVmRQQRPRQWDQWHGHHXURV
WUrVPLOQRYHFHQWRVHTXDUHQWDHFLQFRHXURVHVHVVHQWDHVHLVFrQWLPRV , e que

fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Aprovado com duas abstenções dos
vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado e deliberado submeter à
Assembleia Municipal para aprovação. -----------------------------------------------------
--------3HOR 6U 3UHVLGHQWH, foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos
trabalhos, os seguintes assuntos:---------------------------------------------------------------------“ Finalistas 2007/2008 da Escola EB 2,3 de Pedro Ferreiro sobre a viagem
de finalistas” ---------------------------------------------------------------------------------------------“ Paróquia de Ferreira do Zêzere, pedido de autorização para utilização da
via pública” ----------------------------------------------------------------------------------------------“ Junta de Freguesia de Águas Belas, agradecimento” -----------------------------
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--------“ Associação Cultural e Recreativa Aldeias de Santa Maria, pedido de
colocação de cartazes” ---------------------------------------------------------------------------------“ Agrupamento 1165 – Brandoa, pedido de Acampamento Ocasional” ----------------“ Presente Informação, do Júri do Concurso para Atribuição de Bolsas de
Estudo e de Deslocação” ------------------------------------------------------------------------------“ Nazaré Alcobia Roberto e Hélder Bruno Antunes Simões, sobre isenção e
redução de taxas relativas à construção de uma moradia” ----------------------------------------“ Construção do Centro Escolar de Areias – Erros e Omissões” ------------------------“ Propostas de empresas para ajardinamento das rotundas da vila” --------------------“ Estradas de Portugal” ----------------------------------------------------------------------“ Nersant : intenção de parceria” -----------------------------------------------------------“ Comitiva de Fieni – Roménia” ------------------------------------------------------------Aceites por unanimidade as referidas introduções.------------------------------)LQDOLVWDV  ± (VFROD (% 6 GH 3HGUR )HUUHLUR solicitam a
Quinta do Adro, para realizarem a Festa de Finalistas, prevista para o dia 29/06,
bem como licença de ruído. Indeferido, por estar perto de Zona Habitacional.---------------3DUyTXLDGH)HUUHLUDGR=r]HUH, de 28.05.07, pedido de autorização para
utilização da via pública, para as passagens das Procissões do Corpo de Deus e
Santo António. Deferido por unanimidade.--------------------------------------------------------XQWDGH)UHJXHVLDGHÈJXDV%HODV, nº 67 de 22.05.07, agradece o apoio
prestado aquando da passagem dos peregrinos com destino ao Santuário de Fátima,
dias 9, 10 e 11 de Maio. Tomaram conhecimento.-----------------------------------------------$VVRFLDomR&XOWXUDOH5HFUHDWLYD$OGHLDVGH6DQWD0DULD, de 25.05.07,
Solicitam autorização para colocação de cartazes na via pública e locais existentes
em todas as freguesias deste concelho. Deferido, mas terão que ser retirados no
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prazo de cinco dias após o dia vinte e dois de Julho, caso contrário ficam sujeitos a
contra-ordenação.------------------------------------------------------------------------------------$JUXSDPHQWR±%UDQGRD, de 10.05.07, pede a concessão de Licença
para a realização de um Acampamento Ocasional, de 20/07 a 31/07, no Lagar de S.
Guilherme. Presentes Informações da Autoridade Sanitária e do Comandante da
GNR. Deferido de conformidade com as informações.----------------------------------3UHVHQWH,QIRUPDomRGR-~ULGR&RQFXUVRSDUD%ROVDVGH(VWXGRHGH

'HVORFDomR a

informação fica apensa à minuta da acta. Deliberado por

unanimidade homologar a lista definitiva, ficando assim ordenada, para atribuição
de Bolsas de Estudo: 1- Ana Carina Urbano Torrejais; 2- Ana Vanessa Guedes
Teixeira; 3- Ana Margarida Costa Ricardo; 4- Marta Sofia da Graça Alcobia; 5Cátia Filipa Oliveira Miranda.-----------------------------------------------------------------

--- 1D]DUp$OFRELD5REHUWRH+pOGHU%UXQR$QWXQHV6LP}HVde 04/06/07,

pedido de isenção e redução de taxas relativas à construção da moradia, em
Lamaceiros, da freguesia de Igreja Nova do Sobral. Deferido, o pedido de isenção e
redução de taxas, por unanimidade.----------------------------------------------------------------&RQVWUXomRGR&HQWUR(VFRODUGH$UHLDV±(UURVH2PLVV}HV 
Presente informação técnica n.º 91/JF/2007 que fica apensa em fotocópia à minuta
da acta. Analisada a mesma, foi deliberado com a abstenção dos vereadores Sr.
Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado: a) Aprovar os preços unitários dos trabalhos
de espécie diversa da do contrato, constantes nas listas de erros e omissões e de
alteração ao projecto; b) Aprovar a realização dos trabalhos constantes nas listas de
erros e omissões e de alteração ao projecto, no valor de ¼  GHSRLV GH
compensados os trabalhos a mais com os trabalhos a menos; c) O prazo para
realização dos trabalhos constantes nas listas de erros e omissões e de alteração ao
projecto é de vinte dias; d) Dispensar o estudo previsto no n.º 2 do artigo 45 do
Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, pelo facto de o valor inicial do contrato ser
inferior a 2.493.990,00 Euros (meio milhão de contos).----------------------------------
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--------3URSRVWDVGHHPSUHVDVSDUDDMDUGLQDPHQWRGDVURWXQGDVGDYLOD
O Sr. Presidente informou que tem sido contactado por empresas que estão
interessadas em proceder ao embelezamento e manutenção das rotundas da entrada
da vila, em troca de publicidade de cada uma dessas empresas. A Câmara deliberou
por unanimidade aceitar mediante a apresentação de projecto de pormenor a
aprovar pela Câmara Municipal.------------------------------------------------------------(VWUDGDVGH3RUWXJDO
Presente Of. 1779/2007/DPRJ datado de 30 de Maio de 2007, a enviar
esboço corográfico do estudo prévio do IC3 Tomar – Coimbra. Analisado a Câmara
deliberou por unanimidade e de acordo com o conteúdo do fax da E.P. de
31/05/2007, aprovar a “ solução 1” para o estudo prévio do IC3 Tomar-Coimbra
por ser a acessibilidade que melhor serve o concelho de Ferreira do Zêzere.--------1HUVDQWLQWHQomRGHSDUFHULD
Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém, propõe a
assinatura da declaração de intenção de parceria para iniciarem o processo de
formalização de parcerias dos projectos EmpreEscola e EmpCriança. A Câmara
deliberou por unanimidade aderir à iniciativa de parceria.---------------------------------------&RPLWLYDGH)LHQL±5RPpQLD----------------------------------------------------------- Na sequência do Protocolo de Geminação celebrado entre o Município de
Ferreira do Zêzere e o de Fieni, na Roménia, encontra-se prevista a visita oficial da
delegação daquela cidade ao nosso concelho entre os dias 8 e 14 de Junho corrente.
Nesse sentido deliberou a Câmara por unanimidade organizar um calendário de
actividades de carácter social e cultural integradas nas Festas do Feriado Municipal
designadamente o desfile das Marchas de Santo António, uma noite de fados e
ainda visitas a Fátima, Nazaré, Peniche bem como conhecer o nosso concelho e as
empresas locais. Deliberou também custear as despesas com a estadia, alimentação
e outras provenientes dos representantes da Comitiva.------------------------------------
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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 52 folhas, quando eram 18h40m.-----

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________







