ACTA Nº 063/2004
------ Aos sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e quatro, nesta Vila de
Ferreira do Zêzere, no edifício dos Paços do Concelho e sala de reuniões, realizouse 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, Manuel da Silva António, Carlos Alberto
Mendes Martins, Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores.----------------------------------- 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 15
horas.----------------------------------------------------------------------------------------------- Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº. 67, no valor total de 373.329,98
(trezentos e setenta e três mil trezentos e vinte e nove euros e noventa e oito
centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 38.040,04

(trinta e oito

mil quarenta euros e quatro centímos), Operações Não Orçamentais no valor de
216.520,96

(duzentos e dezasseis mil quinhentos e vinte euros e noventa e seis

centímos) e documentos no valor de 118.765,91

(cento e dezoito mil setecentos e

sessenta e cinco euros e noventa e um centímos). Inteirado. Período Antes da
Ordem do Dia. Tendo a Câmara conhecimento de que se vai celebrar o 57º
aniversário dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere e sabendo da
necessidade com que se debatem os Bombeiros, para responder às necessidades das
populações, deliberou por unanimidade atribuir um subsidio para aquisição do
material a seguir descriminado, no montante de 4.760,86

(quatro mil setecentos e

sessenta euros e oitenta e seis centímos), mais Iva: 2- equipamentos rádio portáteis
e respectivos carregadores para 12/24 Volt. e 220 Volt..... 1.624,00 ; 2- aparelhos

respiratórios com duas garrafas de reserva....... 2.021,62 ; 2 cintos conjugados para
salvamentos...... 391,06 ; 2 lanternas para utilização em ambientes explosivos
(intrinsecamente seguras), com carregadores 12 Volt. e 220 Volt......724,18 . O
Vereador Sr. Manuel António não participou na votação por ser o Presidente da
Direcção dos Bombeiros. Contabilidade – Pagamentos. Presente relação dos
pagamentos efectuados no valor total de 493.854,95

(quatrocentos e noventa e

três mil oitocentos e cinquenta e quatro euros e noventa e cinco centímos).
Inteirado. Licenciamento de Obras Particulares – Competências Delegadas no
Sr. Presidente da Câmara em reunião de 17/01/02. Pelo Sr. Presidente foi dado
conhecimento dos despachos proferidos, ao abrigo da alínea a) do nº5 do art.º 64º
da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002, de11 de Janeiro.
Tomaram conhecimento. Estação de Triagem – Resitejo, nº149 de 16/03/04, dá
conhecimento sobre as fases em que se encontram a “Construção de Estação de
Triagem” e o “Reforço de Equipamento”. Tomaram conhecimento. Nomeação de
Representante – ADIRN, nº131 de 16/03/04, solicita a indicação do representante
da Câmara para integrar os Órgãos Sociais daquela Associação. Analisado o
assunto, foi deliberado continuar a representar a Câmara na ADIRN, o vereador
Manuel da Silva António. Oferta de Taça – Nersant, nº637 de 29/03/04, pede a
oferta de uma taça/Troféu para oferta no “Encontro Nacional de Tunnimg”, no dia
25 de Abril. Deliberado oferecer uma lembrança com o brasão da Autarquia. Lagar
de S. Guilherme – Associação de Melhoramentos Cultura e Recreio de Dornes,
de 05/01/04, pede o empréstimo do Lagar de S. Guilherme em Dornes, para
instalação provisória daquela Colectividade. Analisado o assunto, a Câmara
lamenta mas o pedido não pode ser satisfeito em virtude da Câmara ter previsto
obras de melhoramentos, a realizar no corrente ano com vista à concepção do

referido espaço. Para utilização pontual devem-na solicitar caso a caso. Festival de
Folclore – Rancho Folclórico da Alegria de Alqueidão de Stº Amaro, de
29/03/04, pede o apoio da Câmara para a realização de um Encontro de Ranchos,
no dia 25/09/04, nomeadamente, a cedência de palco, aparelhagem sonora e
atribuição de subsidio. Deliberado conceder a cedência do palco, a aparelhagem
sonora condicionada às condições atmosféricas e um subsidio no montante de
750,00

(setecentos e cinquenta euros). Presente cabimento da Contabilidade na

classificação orgânica 02 e económica 04070103 – Associações Desportivas.
Instituição da Fundação Maria Dias Ferreira. Estiveram presentes o Sr. Eng.º
José Afonso acompanhado do arquitecto Sr. Petra, explanando o que pretendem
fazer na Quinta de Stª Margarida, sua propriedade, bem como os objectivos que
nortearam a criação da Fundação. Quanto à criação da Fundação e ao convite para
integrar o Conselho de Administração como Vogal, a Câmara aceitou. Presente
também o parecer do Consultor Jurídico Dr. Montalvo sobre o assunto. Quanto aos
projectos para as construções deverão ser apresentados para licenciamento. Foi esta
a deliberação sobre o assunto. Contracção de Empréstimo no valor de
489.517,00 . Pelo Sr. Presidente foi dada a informação, que fica apensa à minuta
da acta em fotocópia, do montante até ao qual o Município de Ferreira do Zêzere
pode contrair empréstimo até ao valor de 489.517,00

, de acordo com a

comunicação da DGAL. Tendo a Autarquia compromissos e obras em curso que
implicam avultados investimentos, nomeadamente, a aquisição da Casa do Adro e a
obra da Zona Industrial das Lameiras, torna-se necessário aproveitar a autorização
para recurso à contracção de novo empréstimo, para as referidas obras assim
descriminadas:

Casa

do

Adro.......

337,500,00

;

Zona

Industrial

de

Lameiras.........152.017,00 , sendo o total de 489.517,00 . Deliberado contrair um

empréstimo no montante de 489.517,00

(quatrocentos e oitenta e nove mil

quinhentos e dezassete euros), para as obras atrás referidas e consultar as seguintes
Instituições Financeiras para apresentarem propostas para um empréstimo de 20
anos, com período de carência de amortização de capital de 2 anos, com prestações
de capital e juros trimestrais: Millenium BCP; Banco Espirito Santo; Caixa de
Crédito Agrícola de Ferreira do Zêzere; Caixa Geral de Depósitos; Banco
Português de Negócios. Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos
na ordem dos trabalhos os seguintes assuntos: “Modificação ao Orçamento nº2 e
Modificação às Grandes Opções do Plano nº2, no valor de 9.000,00 ; “Pedro Jorge
Alcobia de Azevedo, sobre redução e isenção de taxas”; “Ozecarus – Serviços
Arqueológicos, Lda, sobre edição de livro”; “AMMT, sobre constituição da
Assembleia da Comunidade Urbana do Médio Tejo”; “Concurso Público para a
empreitada de Construção das Infra-estruturas da Zona Industrial de Lameiras – 2ª
fase Muros de Suporte de Terras”; “Sport Club Ferreira do Zêzere, sobre convite”;
“Élia Ramalho, sobre aquisição de quadros”. Deliberado por unanimidade aceitar as
referidas introduções. Presente Modificação ao Orçamento nº2, no valor de
9.000,00 (nove mil euros). Deliberado aprovar a modificação com as abstenções
dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. Pedro Jorge Alcobia de
Azevedo, de 25/03/04, pede a isenção do pagamento das taxas fixadas no quadro V
da tabela anexa ao Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização,
relativas ao processo de construção de uma moradia unifamiliar que pretende levar
a efeito no lugar de Regueiras – Igreja Nova; Presente informação dos Serviços
sobre o assunto. Deferido favoravelmente face à informação dos Serviços.
Ozecarus – Serviços Arqueológicos, Lda, nº3890F04 de 22/03/04, pede a
comparticipação financeira da Câmara para a edição do livro “Levantamento

Arqueológico do Concelho de Ferreira do Zêzere. Analisado o assunto a Câmara
deliberou financiar a obra para 1000 exemplares, sendo a edição do Município. O
custo será de 2.500,00

(dois mil e quinhentos euros). Associação de Municípios

do Médio Tejo, nº539 de 29/03/04, sobre constituição da Assembleia da
Comunidade Urbana do Médio Tejo. Tomaram conhecimento. Concurso Público
para a empreitada de construção das infra-estruturas da Zona Industrial de
Lameiras – 2ª Fase de Muros de Suporte de Terras. Presente informação técnica
nº92/2004 do Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente e que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta. Deliberado a abertura de concurso para a obra
respectiva, face ao valor e à natureza da obra o procedimento é o de concurso
público e o prazo de execução de 60 dias. Aprovado o programa de concurso e o
caderno de encargos por unanimidade. Sport Club Ferreira do Zêzere, de
05/04/04, convida a Câmara a estar presente no jantar a realizar na Casa dos Leitões
no próximo dia 10 de Abril, integrado na realização do “III Passeio Todo o Terreno
Rota do Zêzere”. Tomaram conhecimento. Élia Ramalho, de 07/04/04, propõe à
Câmara a aquisição de quadros. A Câmara deliberou adquirir 5 telas sobre o tema
Interior/Exterior pelo valor de 1.500,00 . Aceite também a colocação dos quadros
noutras Autarquias e Bibliotecas desde que o transporte e o seguro fiquem a cargo
de quem recebe. Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada
encerrada, depois de lida e aprovada a minuta da acta que contém 27 folhas, quando
eram 17H e 30M.------------------------------------

