ACTA Nº 064/2004
------ Aos vinte e dois 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,
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, 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 Exmo. Presidente declarou aberta a reunião pelas 14H e
40M.----------------------------------------------------------------------------------------------- Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº. 77, no valor total de 675.927,17
(seiscentos e setenta e cinco mil novecentos e vinte e sete euros e dezassete
centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 361.637,46

(trezentos e

sessenta e um mil seiscentos e trinta e sete euros e quarenta e seis centímos),
Operações Não Orçamentais no valor de 196.150,88

(cento e noventa e seis mil

cento e cinquenta euros e oitenta e oito centímos) e documentos no valor de
118.135,76

(cento e dezoito mil cento e trinta e cinco euros e setenta e seis

centímos). Inteirado. Período Antes da Ordem do Dia. Pelo Vereador Sr. Carlos
Martins foi dito que face às reclamações dos moradores, quanto às lombas, seja
acautelada esta situação, implantando as medidas previstas no estudo rodoviário.
Pelo mesmo vereador, foi alertado o facto do Terminal Rodoviário estar em fase de
conclusão e ser necessário estudar as saídas de tráfego. Pelo Sr. Presidente, foi dado
conhecimento de um Protocolo feito com o CRIFZ para a cedência de uma
funcionária de POC à Câmara Municipal, ficando a Câmara com o encargo do

pagamento de subsidio de refeição. Contabilidade -

Pagamentos. Presente

relação dos pagamentos efectuados no valor total de 66.447,06

(sessenta e seis

mil quatrocentos e quarenta e sete euros e seis centímos). Inteirado. Apoio – Junta
de Freguesia de Águas Belas, nº80 de 13/04/04, pede a colaboração da Câmara na
aquisição de medicamentos que forem necessários para prestar auxilio aos
peregrinos que se dirigem a Fátima, nos dias 9, 10 e 11 de Maio. De acordo com os
anos anteriores pagar os medicamentos necessários. Junta de Freguesia de
Dornes, nº29 de 27/03/04, pede a colaboração da Câmara através da cedência de
materiais para recuperação de uma casa da Sr. D. Elvira Cotrim, sito em Casalinho
– Carril, freguesia de Dornes; Presente orçamento com o custo do material pedido.
Deliberado fornecer os materiais na importância de 168,30

(cento e sessenta e

oito e trinta centímos) com Iva incluído. Maria Ermelinda da Conceição Gomes
Ramos, de 18/03/04, de novo a reunião, pedido de apoio; Presente Relatório da
Técnica Social sobre o assunto. O Sr. Presidente informou que a

Junta de

Freguesia de Pias a seu pedido aluga uma casa que possui à família em causa, pela
importância de 125,00

mensais, a pagar à Junta de Freguesia mediante recibo. A

Câmara analisou o assunto e atendendo ao relatório social, deliberou assumir o
pagamento da renda até 6 meses. Exposição/Lombas – Moradores e Utilizadores
da Estrada entre Ferreira do Zêzere e Chão da Serra, de 08/03/04, pedem para
serem retiradas as lombas existentes na estrada entre Ferreira do Zêzere e Chão da
Serra. A Câmara analisou o abaixo assinado e muito embora não concorde com
alguns dos motivos apresentados, mas atendendo ao elevado número dos
reclamantes, deliberou mandar retirar as lombas, desejando que os condutores
cumpram os limites de velocidade estipulados no Código da Estrada. Dr.
Fernando Fontinha, Advogado da Sr. Dr.ª Maria Manuela Castanheira Alcobia de

Almeida Machado Jorge, reclamando sobre as lombas existentes junto à moradia da
sua constituinte, no lugar de Casal D`Além, o que está a provocar estragos nas
paredes da mesma. Deliberado retirar a lomba em causa. Cristina Silva, de
13/04/04, pede a colocação de lombas à entrada da povoação de Pombeira.
Deliberado colocar duas lombas junto à Escola da Pombeira, de acordo com a
norma regulamentar. Isenção de Taxas – Associação Recreativa Filarmónica
Frazoeirense, nº12 de 18/02/04, pede para que a ligação do ramal de água ao
sistema de incêndios para a sede seja gratuito, em virtude de se debaterem com
dificuldades económicas. A Câmara, atendendo ao interesse público desenvolvido
por esta Associação deliberou isentar. ASTAQ – Associação de Serviços Técnicos
para Apoio à Qualidade –Médio Tejo, nº122 de 05/04/04, pede a atribuição de
um adiantamento à Astaq no valor de 9.044,44 , para a realização de obras de
remodelação e melhoria das actuais instalações do Laboratório de Solos.
Deliberado atribuir o adiantamento solicitado na importância de 9.044,44

(nove

mil quarenta e quatro euros e quarenta e quatro centímos). Associação Recreativa
Filarmónica Frazoeirense, nº28 de 05/04/04, informa que a inauguração da sede
da Associação irá realizar-se no dia 11/07/04 e solicita a marcação de uma reunião.
A Câmara tomou conhecimento do dia da inauguração e o Sr. Presidente irá marcar
a reunião. Relatório de Contas do Ano de 2003. Presentes os documentos de
Prestação de Contas, relativos ao ano financeiro de 2003, elencados no anexo I, e
que os mesmos se encontram integralmente

elaborados; os modelos a seguir

descritos foram negativos: - Subsídios concedidos;- subsídios obtidos; - aplicações
em activos de rendimento fixo e variável (activos de rendimento fixo); - aplicações
em activos de rendimento fixo e variável (activos de rendimento variável); - mapa
de fundos de maneio. Todos os mapas atrás mencionados são negativos em virtude

de não ter havido qualquer movimento daquela natureza. As referidos documentos
encontram-se devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta quando
para tal forem solicitados. Analisados os mesmos procedeu-se à votação, tendo
votado a favor os dois vereadores do PSD, Dr. Jacinto, o Professor Manuel António
e o Sr. Presidente. Os vereadores do PS, Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins
abstiveram-se. O vereador Sr. Carlos Salgado justificou a sua abstenção pela
seguinte razão: Lamenta que a obra principal do Concelho que é a Zona Industrial,
esteja tão atrasada, não aceitando quaisquer justificações para este atraso. Disse
também não haver justificação plausível para o aumento “clientes conta corrente”
quanto mais que o vereador responsável disse que era proveniente da facturação da
água. Pelo vereador Sr. Carlos Martins foi dito que devido à baixa taxa de execução
do P.P.I. e atendendo ao facto de estarmos no 2º ano do POCAL e o inventário dos
bens não fazer parte do balanço, absteve-se. Aquisição do Livro “O Baú da
Imaginação”. A Câmara deliberou adquirir 400 livros ao preço de 4,00

mais Iva.

Definição da data da cerimónia da atribuição do nome da actriz Ivone Silva ao
Cine-Teatro Municipal de Ferreira do Zêzere. A Câmara propõem a data do dia
12 ou 13 de Junho, ficando a escolha ao critério da família. Prorrogação de prazo
da obra de “Recuperação do Edifício dos Paços do Concelho”. Presente
Informação do Eng.º Campelo, datada de 19/04/04 e que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta, pedindo a prorrogação de 60 dias. Aprovado por maioria com dois
votos contra dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins, dado que este
pedido é contra a deliberação tomada sobre este assunto. Trabalhos a mais na
empreitada de Recuperação do Edifício dos Paços do Concelho. Presente
informação datada de 19/04/2004 do Eng.º Campelo e que fica apensa em fotocópia
à minuta da acta, sobre trabalhos a mais na importância de 4.551,31

(quatro mil

quinhentos e cinquenta e um euros e trinta e um centímos). Analisada a mesma
foram aprovados com a abstenção do vereador Sr. Carlos Martins. Proposta do Sr.
Presidente - Lei das Comunicações Electrónicas. A Lei nº5/2004 de 10 de
Fevereiro veio esclarecer o regime jurídico aplicável às redes e serviços de
comunicações electrónicas e aos recursos e serviços conexos, bem como definir as
competências da autoridade reguladora nacional neste domínio. De acordo com o
nº2 do art.º 106º da referida Lei os direitos e encargos relativos à implantação,
passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao
público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal, podem dar
origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem
(TMDP). A entrada em vigor da TMDP é de acordo com o estabelecido no nº2 do
artigo 128º da referida Lei, nos 90 dias seguintes à sua publicação. Nesse sentido e
em consonância com o estabelecido na alínea b) do nº2 do artigo 106 da Lei
nº5/2004, de 10 de Fevereiro, proponho que a taxa municipal de direitos de
passagem seja de 0,25%. (segue-se assinatura). Analisado o assunto foi deliberado
por unanimidade que a taxa municipal de direitos de passagem seja de 0,25% de
acordo com a propost6a do Sr. Presidente. Deliberado também enviar o assunto
para a Assembleia Municipal, a fim de ser votada a proposta, conforme estipula a
alínea e) do nº2 do art.º 53º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, alterada e
republicada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro. Recepção Provisória das
obras de urbanização do loteamento nº01/03, no Casal D`Além, em nome de
Manuel Gomes Lopes e Outros. Presente Auto de Recepção Provisória das obras
em referência, que fica apenso em fotocópia à minuta da acta. Deliberado por
unanimidade aceitar. Proposta do Vereador Dr. Jacinto Lopes, para a realização

da “1ª Légua da Marcha Atlética de Ferreira do Zêzere”. Presente proposta que fica
apensa em fotocópia à minuta da acta, sobre a realização no próximo dia 10 de
Junho neste Concelho de Ferreira do Zêzere da “1ª Légua da Marcha Atlética de
Ferreira do Zêzere”, sendo esta uma competição integrada no Challenge “Léguas
em Marcha” da Federação Portuguesa de Atletismo; a proposta é no sentido da
organização neste 1º ano ser da Câmara Municipal e do Clube de Atletismo de
Ferreira do Zêzere, uma vez que o Clube de Atletismo é federado para a prática
desta modalidade, o que permite reduzir custos com a parte técnica. A Câmara
deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada e consequentemente
realizar a prova nos moldes propostos assumindo a despesa até ao montante de
2.000,00 . Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos na ordem
dos trabalhos os seguintes assuntos: “Contracção de Empréstimo no valor de
489.517,00

- Intenção de Adjudicação”; “Sociedade Filarmónica Ferreirense,

pedido de subsidio”; “Associação de Municípios do Médio Tejo, sobre eleição para
a Assembleia da Comunidade Urbana do Médio Tejo”; “Revitalização Urbana da
Sede de Freguesia de Areias – Plano Definitivo de Trabalhos”; “Modificação ao
Orçamento Nº3 e Modificação às Grandes Opções do Plano Nº3, no valor de
10.350,00 ; “Apreciação do projecto de arquitectura do loteamento urbano da
Firma UCDIME, Sociedade de Construções, Lda, Carlos Fernando Fonseca da
Silva e Fernando Manuel Moreira de Sousa, sita na sede de Freguesia de Dornes”.
Aceites por unanimidade as referidas introduções. Contracção de Empréstimo no
valor de 489.517,00

- Intenção de Adjudicação. Presentes as propostas

apresentadas pelas Instituições Financeiras consultadas, excepto da Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo que não apresentou proposta. Presente também uma
informação do vereador Dr. Jacinto Lopes, que fica apensa à minuta da acta.

Tomando por base esta informação, a Câmara deliberou a intenção de adjudicar à
Caixa Geral de Depósitos, o empréstimo em causa por considerar ser a melhor
proposta que apresenta um Spread de 0,545%. Deliberado também solicitar à
Assembleia Municipal que nos termos da alínea d) do nº2 do art.º 53º da Lei
nº169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002, autorize a contratação
do referido empréstimo. Sociedade Filarmónica Ferreirense, de 20/04/04, pede a
atribuição de um subsidio para aquisição de uma carrinha. Deliberado atribuir um
subsidio de 8.500,00

(oito mil e quinhentos euros). A deliberação foi tomada por

unanimidade. Presente cabimentação da Contabilidade na classificação económica
04070102 e classificação orgânica 02. Associação de Municípios do Médio Tejo,
Fax nº629 de 15/04/04, envia as listas eleitorais para a Eleição da Assembleia da
Comunidade Urbana do Médio Tejo. Tomaram conhecimento. Revitalização
Urbana da Sede de Freguesia de Areias – Plano Definitivo de Trabalhos.
Presente informação do Chefe do Gabinete de Apoio ao Presidente nº101/2004, que
fica apensa em fotocópia à minuta da acta, relativa ao plano definitivo de trabalhos
apresentado pelo empreiteiro da obra. Tomaram conhecimento. Presente
Modificação ao Orçamento nº3 e Modificação às Grandes Opções do Plano
nº3, no valor de 10.350,00 , e que ficam apensas em fotocópia à minuta da acta.
Analisada, foi a mesma aprovada por três votos a favor e duas abstenções
apresentadas pelos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. Apreciação
do Projecto de Arquitectura do Loteamento Urbano da Firma UCDIME,
Sociedade de Construções, Lda, Carlos Fernando Fonseca da Silva e Fernando
Manuel Moreira de Sousa, sita na sede de Freguesia de Dornes. Presente
Informação nº369/2003, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Analisado
o assunto, foi deliberado aprovar o projecto de arquitectura do loteamento urbano,

condicionado à apresentação da documentação de regularização do terreno que terá
de ser entregue com a apresentação dos projectos da especialidade antes da
aprovação final do loteamento. Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião
declarada encerrada, depois de lida e aprovada a minuta da acta que contém 43
folhas, quando eram 18H e 20M.---------------------------------------------------------------------------O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________

