ACTA Nº 073/2004
------ Aos nove dias do mês de Setembro 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
50M.----------------------------------------------------------------------------------------------- Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº. 176, no valor total de
665.234,76

(seiscentos e sessenta e cinco mil duzentos e trinta e quatro euros e

setenta e seis centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 356.473,20
(trezentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e setenta e três euros e vinte
centímos), Operações Não Orçamentais no valor de 209.002,54

(duzentos e nove

mil dois euros e cinquenta e quatro centímos) e documentos no valor de 99.755,95
(noventa e nove mil setecentos e cinquenta e cinco euros e noventa e cinco
centímos). Inteirado. Período Antes da Ordem do Dia. Presentes os Srs. António
José Luís, residente em Portinha e a Srª Ana Cristina Luís Monteiro, reclamando
sobre a recolha do lixo, que está a ser feita só uma vez por semana. Foi também
exposto o problema da dificuldade na queima das podas das árvores e arbustos,
sugerindo que a Autarquia adquirisse uma máquina para o efeito de destruição
desses lixos. O Sr. Presidente informou os reclamantes que com a nova legislação a

situação seria alterada e quanto à recolha dos resíduos sólidos, iria ser averiguado o
porquê da situação. Pelo Sr. Presidente foi dado conhecimento que tinha sido feita a
escritura da aquisição da Quinta do Adro, e que tinha acordado com as
proprietárias, a pedido delas, de durante cerca de 3 meses aproximadamente
desocuparem o imóvel. Deu também conhecimento que pretende adquirir uma
carrinha de 16 lugares para efectuar transportes escolares, 1 tractor, 1 carrinha de
3.500 Kg e um carro ligeiro para a presidência e uma rectroescavadora. Deu
conhecimento que dia 17 de Setembro irá ser feita uma sessão de apresentação das
férias desportivas, no Pavilhão Gimnodesportivo, para dar a conhecer aos pais as
actividades que foram feitas. Foi também assinado o contrato programa para o
edifício Sócio – Cultural cuja comparticipação é: - Fundo Estrutural do
Desenvolvimento Regional (FEDER) – 849.540,30

(oitocentos e quarenta e nove

mil quinhentos e quarenta euros e trinta centímos); - Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional, através da
CCDRLVT – 849.540,30

(oitocentos e quarenta e nove mil quinhentos e quarenta

euros e trinta centímos).

Contabilidade - Pagamentos. Presente relação dos

pagamentos efectuados no valor total de 854.543,22

(oitocentos e cinquenta e

quatro mil quinhentos e quarenta e três euros e vinte e dois centímos). Inteirado.
Licenciamento de Obras Particulares – Competências Delegadas no Sr.
Presidente da Câmara em reunião de 27/01/04. 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, de 11 de
Janeiro. Tomaram conhecimento. Pedido de Contributo Financeiro – República
Democrática de Timor – Leste – Ministério da Educação, Cultura, Juventude
e Desporto, nº1 de 27/07/04, solicita apoio financeiro para aquisição de uma

viatura no valor de 22 000 USD, com vista a permitir a distribuição de materiais
didácticos pelas escolas. Tomaram conhecimento. A Câmara lamenta mas não tem
disponibilidade financeira para o efeito. Venda de Património – Associação de
Melhoramentos Cultura e Recreio de Dornes, de 21/07/04, pretendendo vender
a casa que tem servido de sede da Associação, informam a Câmara, como parte
interessada, que o valor do imóvel é de 34.000,00

(trinta e quatro mil euros).

Pendente para a próxima reunião. Pedido de material – Associação Cultural de
Melhoramentos Desportiva e Bem Estar Social de Paio Mendes, de 25/08/04,
solicitam a cedência de 1.500 tijolos de 30x20x11 e 150 sacos de cimento para
reatarem as obras que estão a ser realizadas na Associação. Deliberado por
unanimidade fornecer. Venda de CDs e Cassetes – Associação Recreativa
Filarmónica Frazoeirense, de 23/08/04, solicita autorização para venderem os
seus CDs e Cassetes no Posto de Turismo desta Câmara Municipal. Autorizado.
Contracção de Empréstimo – Presente Informação do Sr. Presidente da
Câmara, datada de 01/09/04, em que comunica, com base no ofício circular
nº16/2004, de 11 de Agosto, da DGAL, que este Município poderá ainda contratar
novo empréstimo até ao montante de 48.842,00 . Assim, propõe que se contrate
um novo empréstimo que se destinará às obras do Edifício Sócio-Cultural.
Deliberado com as abstenções dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos
Salgado, pedir propostas para o efeito e nas seguintes condições: - Prazo 15 anos; Período de carência e amortização de capital de 3 anos; - Prestações de capital e
juros trimestrais. Instituições Financeiras a consultar: - BPN; - Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo de Ferreira do Zêzere; - Millenium BCP; - Caixa Geral de
Depósitos; - Banco Totta & Açores. Aprovação do Projecto, Caderno de
Encargos e Anúncio do Concurso de Recuperação das seguintes estradas: EN

110 a Almogadel (por Lagoa); Estrada de Chãos a Vale Brio; Estrada de Chãos ao
Concelho de Tomar. Aprovado por unanimidade. Aprovação dos erros e omissões
na empreitada de Construção da Central de Camionagem. Presente Informação
técnica datada de 02/09/2004, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta, e
respeitante a erros e omissões. Analisado o assunto, foi deliberado com duas
abstenções apresentadas pelos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado,
aprovar os trabalhos respeitantes aos erros e omissões ao projecto no valor global
de 48.161,41

(quarenta e oito mil cento e sessenta e um euros e quarenta e um

centímos). Teatro “ A Rainha do Ferro Velho”. Presente proposta do Sr.
Presidente a fim da Câmara ceder transporte aos munícipes, como já foi efectuado
na peça My Fair Lady, para que possam deslocar-se ao Teatro Politeama dia 25 de
Setembro. Concedido. Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos
na ordem dos trabalhos os seguintes assuntos: “Construção do Edifício Sócio –
Cultural – Erros e Omissões”; “Recepção aos professores para o ano lectivo
2004/2005. Aceites por unanimidade as referidas introduções. Construção do
Edifício Sócio – Cultural – Erros e Omissões. Presente informação nº1137/2004,
de 9 de Setembro de 2004, do Chefe do Gabinete de Apoio ao Presidente, Eng.º
Frias, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Analisada a informação e
face aos factos e considerações mencionados a Câmara deliberou: a) aprovar os
preços unitários dos trabalhos de espécie da do contrato constantes na lista de
“Omissões do projecto”; b) aprovar a realização dos trabalhos constantes nas listas
de “erros de medição de projecto” e “omissões de projecto”, cuja realização não foi
autorizada por deliberação da Câmara Municipal de 22 de Julho de 2004; c) O
prazo para a realização dos trabalhos constantes nas listas de “erros de medição de
projecto” e “Omissões de projecto” serão de 15 dias; d) Que os trabalhos constantes

nas listas de “erros de medição de projecto” e “omissões de projecto” sejam
formalizados por um contrato adicional e que eventuais trabalhos decorrentes da
lista apresentada pelo empreiteiro designada por “dúvidas” (à excepção dos
referidos na alínea E) assim como das reclamações a aceitar da interpretação e valor
dados pelo dono da obra dos erros e omissões sejam formalizados por outro
contrato adicional a celebrar posteriormente. Recepção aos professores que
venham leccionar para este Concelho no ano escolar 2004/2005. Deliberado
oferecer aos professores um almoço de recepção e boas vindas em data a
determinar após estarem concluídas as colocações. Encerramento. E pelo Sr.
Presidente foi a reunião declarada encerrada depois de lida e aprovada a minuta da
acta que contém 97 folhas, quando eram 18 horas.-----------------------------------------

