CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 22/2009
Reunião extraordinária
-------- Aos oito dias do mês de Outubro do ano de dois mil e nove, nesta Vila de
Ferreira do Zêzere, no Edifício dos Paços do Concelho e sala de reuniões, realizouse a reunião extraordinária 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: Elisabete Cotrim Gonçalves da Silva, Chefe
da Divisão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos, em Regime de
Substituição.------------------------------------------------------------------------------------------ E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
16h00 horas.------------------------------------------------------------------------------------------ Pontos da ordem de trabalhos----------------------------------------------------------- CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE FERREIRA DO
ZÊZERE. Presente Informação Técnica n.º 186/JF/2009 da DUOMA, que fica, em
fotocópia, anexa à minuta da acta. A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o
projecto de construção do Centro Escolar de Ferreira do Zêzere. De conformidade
com a informação técnica a Câmara deliberou dar início ao procedimento, através
de Ajuste Directo, nos termos do DL n.º34/2009, de 06 de Fevereiro, da empreitada
“Construção do Centro Escolar de Ferreira do Zêzere” e aprovar o orçamento e as
peças do procedimento (convite, caderno de encargos, programa, plano de
segurança e plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição).
Foi também deliberado por unanimidade convidar as seguintes empresas a
apresentar proposta: - Eusébios Filhos, SA; - Somague – Engenharia, SA; H.C.I –
Construção, SA; Casais – Engenharia e Construção, SA; Edifer Construções Pires
Coelho & Fernandes, SA. A composição do júri foi aprovada por unanimidade,
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sendo composto por três membros efectivos: João Pedro Frias Freitas; António
Sérgio Pereira Oliveira Campelo e Pedro Nuno de Sousa Freire, e por dois membros
suplentes: Carlos Octávio Antunes Simões e Sílvia Raquel Agostinho Henriques
Simões. Pelo Vereador Sr. Carlos Salgado e pelo Sr. Presidente Luís Ribeiro
Pereira foi referido que era com muito orgulho que no fim do mandato se conseguiu
fazer aprovar o procedimento concursal da “Construção do Centro Escolar de
Ferreira do Zêzere”, estando presentes nesta aprovação todos os membros do
executivo camarário, tendo o Vereador Sr. Dr. Jacinto Lopes abdicado de estar
presente na campanha eleitoral, para participar na referida aprovação. Os membros
do executivo demonstraram contentamento e satisfação por deixarem aprovado o
referido projecto, encontrando-se este com financiamento garantido através do
QREN. ------------------------------------------------------------------------------------------------ PRESENTE

PROPOSTA

DE

“BIOZEZERE

–

BIOMASSA

FLORESTAL, LDA” PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO, que fica em
fotocópia anexa à minuta da acta. Deliberado por unanimidade aprovar a alienação
do prédio rústico, sito em Vale Longo, freguesia de Águas Belas, concelho de
Ferreira do Zêzere, inscrito na matriz predial sob o n.º 190 – Secção A, com a área
de 5520 m2, destinado à implantação de um equipamento de produção de Biomassa
e respectivas matérias primas, conforme proposta da empresa Biozezere – Biomassa
Florestal, Lda, e de acordo com a alínea f) do n.º 1 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
sendo o preço do metro quadrado de € 0,01 (um cêntimo). ----------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 17 folhas, quando eram 16h45m. -----O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
-2-

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

_________________________________
A Secretária:

_________________________________
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