ACTA Nº 071/2004
------ Aos doze dias do mês de Agosto 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 Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores, na qualidade de Presidente,
estando presentes os vereadores Srs. Carlos Ferreira Salgado, Carlos Alberto
Mendes Martins.---------------------------------------------------------------------------------- Não compareceram à reunião os vereadores Srs. Manuel da Silva António,
bem como o Sr. Presidente da Câmara, em virtude de se encontrar noutra reunião.-- ----- A reunião foi secretariada por Fernanda Maria Antunes Caldeira Ideias, Chefe
de Repartição.------------------------------------------------------------------------------------- E sendo horas o Exmo. Presidente declarou aberta a reunião pelas 14H e 45
M.--------------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência
à reunião do Sr. Presidente, bem como do vereador Manuel António que está de
férias.------------------------------------------------------------------------------------------------ Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº 156, no valor total de
978.886,28

(novecentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e seis euros e

vinte e oito centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 683.051,34
(seiscentos e oitenta e três mil cinquenta e um euros e trinta e quatro centímos),
Operações Não Orçamentais no valor de 190.720,08

(cento e noventa mil

setecentos e vinte euros e oito centímos), e documentos no valor de 105.111,79
(cento e cinco mil cento e onze euros e setenta e nove centímos). Inteirado. Período
Antes da Ordem do Dia. O Sr. Vereador Carlos Salgado, apresentou algumas
questões, que são as seguintes: - Alertou para a eficácia na utilização dos produtos

químicos na limpeza das bermas das estradas do Concelho, uma vez que esta
limpeza não se tem verificado na maior parte das estradas; Afirmou ainda de que se
consta que no lugar de Cidral da freguesia de Areias e mediante algumas
reclamações apresentadas por parte de populares daquele lugar, que a conduta de
água não tem pressão. Deixou também uma chamada de atenção, sugerindo que
seja verificado o que se passa quanto à desorganização no Parque de Máquinas da
Câmara, nomeadamente com a utilização de viaturas da Autarquia. Questionou
ainda sobre a colocação da placa de indicação Ferreira do Zêzere, na estrada junto
ao Lar de Idosos. Em resposta ao Sr. Vereador Carlos Salgado, O Sr. Presidente da
reunião, Dr. Jacinto Lopes, informou de que no ano transacto teve conhecimento de
anomalias com a pressão da água no referido lugar de Cidral, não tendo entretanto,
este ano, conhecimento de alguma reclamação nesse sentido. O Sr. vereador Carlos
Martins pronunciou-se sobre o seguinte: - Congratulou-se com a situação do
funcionário da Câmara, António Manuel Henriques de Jesus, ter sido
temporariamente dispensado destes Serviços, para o mesmo exercer funções na
qualidade de Comandante dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere.
Lamenta ainda, de que esta situação tenha demorado dois anos a ser realizada,
concluindo de que afinal os vereadores da oposição têm tido razão, uma vez que a
proposta sobre este assunto apresentada pelos mesmos há cerca de dois anos, foi
votada contra. Afirmou o mesmo vereador, de que ainda não tem conhecimento dos
resultados das análises de água das Etar`s, tendo sido proposto em Junho último,
que os referidos resultados seriam conhecidos. Na sequência da aprovação da
prorrogação do prazo da obra de “Reconstrução do Edifício dos Paços do
Concelho” e em virtude da mesma não se encontrar concluída, gostaria de tomar
conhecimento da situação em que se encontra esta obra, uma vez que os prazos já

se encontram ultrapassados. Em resposta ao Sr. Vereador Carlos Martins, o Sr.
Presidente da reunião, Dr. Jacinto Lopes, informou de que foram efectuadas
análises de água à Praia da Laranjeira e que por lapso, foi efectuada como sendo de
água para consumo, o que deu o resultado de imprópria para consumo. No entanto,
em conversa telefónica com o Técnico do Laboratório, foi informado de que a
mesma se encontrava própria para banhos. Assim, foi solicitado novamente análises
para os fins próprios. Quanto à obra de “Reconstrução do Edifício dos Paços do
Concelho, informou ainda o Dr. Jacinto, de que efectivamente há pequenos
trabalhos para concluir, nomeadamente a colocação de holofotes de chão, afinação
final do elevador e ensaios do sistema de ar condicionado, sendo que estes últimos
dois carecem da ligação definitiva da electricidade ao edifício, pois só assim será
possível aferir o seu bom funcionamento. Informou ainda de que o empreiteiro já
entregou as chaves do edifício e todos os trabalhos que sejam necessários efectuar,
não serão abrangidos por qualquer prorrogação de prazo. Contabilidade Pagamentos. Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de
267.515,62

(duzentos e sessenta e sete mil quinhentos e quinze euros e sessenta e

dois 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 nº5A/2002, de 11 de Janeiro. Tomaram conhecimento. Pagamento de Água –
Elisabete Sousa Carvalho Sousa Gouveia, de 23/07/04, pede autorização para o
pagamento dos recibos de água em divida, em nome de sua mãe Maria Irene
Antunes Sousa, em sete prestações, por motivo de dificuldades económicas para
pagar a totalidade. Deliberado por unanimidade pagar em cinco prestações a iniciar

no próximo mês de Setembro. Susana Maria Duarte Antunes Vaz, na qualidade
de Sócia Gerente da Firma Setramal, pede autorização para o pagamento dos
recibos de água em dívida, no valor de 332,53 , em 6 prestações, em virtude de
não ter possibilidades económicas para o pagamento na totalidade. Indeferido, uma
vez que se trata de uma empresa. Virgílio Manuel Trindade Simões de Melo, de
23/07/04, pede autorização para o pagamento faseado dos recibos de água que se
encontram em dívida em nome de Zita M. Fragoso Ramos Soares, em prestações
mensais de 50,00 . Deliberado por unanimidade pagar em sete prestações a iniciar
no próximo mês de Setembro. Maria da Conceição Lopes Ribeiro Carvalho,
pede o pagamento dos recibos de água em divida, no valor de 1.518,21 , em nome
de António Cruz Carvalho, seu sogro, em 18 prestações, em virtude de ter grandes
dificuldades económicas. Deliberado a título excepcional e atendendo às séries
dificuldades do agregado familiar e a sua composição, foi aprovado o pagamento
em dezoito prestações, com inicio no mês de Setembro/04. Pedido de Apoio –
Fundação Carlos Lopes, de 19/07/04, pede o apoio da Câmara para a Fundação.
Depois de analisado este pedido, a Câmara deliberou por unanimidade, felicitar o
Sr. Carlos Lopes pela criação da Fundação e informar de que de momento não é
possível esta Câmara despender qualquer subsidio para a mesma. Comissão
Organizadora para o 4º Encontro de Marinheiros e Ex – Marinheiros do
Concelho de Ferreira do Zêzere, de 09/07/04, pede o apoio da Câmara para a
realização do “4º Encontro de Marinheiros”, no dia 9 de Outubro. A Câmara
deliberou imprimir os 150 impressos solicitados. Quanto às lembranças e face ao
seu elevado número, a Câmara lamenta não poder ceder, em virtude de não dispor
das mesmas. Investimento/Apoio Feder – Astaq - Associação de Serviços
Técnicos para Apoio à Qualidade, nº171 de 07/07/04, de novo a reunião, informa

que foi contemplada na candidatura “Lisaction”, Acção 2”, destinada à aquisição de
diversos equipamentos e melhoria de instalações, pelo que solicita o pagamento da
comparticipação da Câmara no valor de 33.459,00 . Deliberado ficar este assunto
pendente, para a próxima reunião. Expropriação – Instituto de Estradas de
Santarém, nº3432 de 27/07/04, apresenta proposta para aquisição da parcela de
terreno nº201, com a área de 428m2, para construção da Variante à E.N. 238 entre
as proximidades de Ferreira do Zêzere e a E.N. 110, no valor de 535,00 . A
Câmara tomou conhecimento. Arranjos Exteriores na Sede da Freguesia de Pias
– Plano de Segurança e Saúde. Presente a informação nº134/2004, da Técnica
Superior de Segurança e Saúde, em que propõe que o Plano de Segurança e Saúde
dos Arranjos Exteriores na sede de Freguesia de Pias, seja aprovado. Esta
informação fica anexa em fotocópia à minuta da acta. A Câmara aprovou por
unanimidade este Plano de Segurança e Saúde. Contracção de empréstimo no
valor de 1.326.250,00

- Intenção de adjudicação. Presente a informação do Sr.

vereador Dr. Jacinto Lopes. A Câmara deliberou com a abstenção do vereador Sr.
Carlos Martins a intenção de adjudicação deste empréstimo à Caixa Geral de
Depósitos, pelo prazo de 15 anos, com período de carência de três anos, com
prestações de capital e juros trimestrais e taxa Indexante Euribor de três meses.
Empréstimo no montante de 270.884,65

- Reclamação apresentada pelo

Banco Espirito Santo. A Câmara tomou conhecimento desta reclamação.
Táximetros/Táxis – Direcção Geral de Transportes Terrestres, de 28/07/2004,
pede o parecer da Câmara sobre a data para inicio da contagem de preços dos táxis
através de táximetro no Concelho de Ferreira do Zêzere. Depois de analisada esta
questão, a Câmara deliberou por unanimidade, que a data para inicio da contagem
de preços dos táxis, através de táximetro no Concelho de Ferreira do Zêzere, tenha

início a partir de 31 de Dezembro de 2004. Taxa de Iva – Águas do Centro, SA,
nº1658 de 19/07/04, presta esclarecimento sobre a taxa de Iva. A Câmara tomou
conhecimento. Arranjos exteriores na sede de Freguesia de Pias – Plano
Definitivo de Trabalhos. Foi presente a esta reunião a informação nº135/2004
apresentada pelo Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente e que vai ficar em
fotocópia anexa a esta minuta da acta, tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade. Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos na ordem
dos trabalhos os seguintes assuntos: “Transportes Escolares – Transferência de
Competências”; “Modificação ao Orçamento nº12, no valor de 11.165,00

e

Modificação ao Plano Plurianual de Investimento nº12”. Aceite por unanimidade,
as introduções solicitadas. Transportes Escolares – Transferência de
competências. Mediante proposta apresentada pelo vereador Sr. Manuel da Silva
António, foi deliberado por unanimidade, transferir competências, no âmbito dos
Transportes Escolares, a todas as Juntas de Freguesia que se disponham e tenham
capacidade para executar os transportes escolares dentro da sua freguesia. Presente
Modificação ao Orçamento nº12, no valor de 11.165,00

e Modificação ao

Plano Plurianual de Investimentos nº12. Aprovado com as abstenções dos
vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. Encerramento. E pelo Sr.
Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de lida e aprovada a minuta da
acta que contém 35 folhas, quando eram 16 horas.---------------------------------------

