ACTA Nº 076/2004
------ Aos vinte e um dias do mês de Outubro 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. 204, no valor total de
761.627,36

(setecentos e sessenta e um mil seiscentos e vinte sete euros e trinta e

seis centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 492.479,73
(quatrocentos e noventa e dois mil quatrocentos e setenta e nove euros e setenta e
três centímos), Operações Não Orçamentais no valor de 184.400,97

(cento e

oitenta e quatro mil quatrocentos euros e noventa e sete centímos) e documentos no
valor de 84.743,59

(oitenta e quatro mil setecentos e quarenta e três euros e

cinquenta e nove centímos). Inteirado. Período Antes da Ordem do Dia. Pelo
vereador Sr. Carlos Salgado, foi chamada a atenção para os vidros e caixilhos no
prédio onde funciona o Café Moderno, que oferecem perigo aos transeuntes da via
pública. O Sr. Presidente informou que ontem dia 20 falou pessoalmente com o
proprietário que se comprometeu ainda esta semana a retirar os vidros e caixilhos.
Deliberado por unanimidade notificar o proprietário para retirar os mesmos. Pelo
vereador Dr. Jacinto Lopes, foi entregue aos presentes cópia do relatório anual da

Piscina – Setembro 2003/Agosto 2004. Do mesmo relatório ficou cópia apensa à
minuta da acta. Contabilidade – Pagamentos. Presente relação dos pagamentos
efectuados no valor total de 368.587,83

(trezentos e sessenta e oito mil

quinhentos e oitenta e sete euros e oitenta e três 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 artigo
64º, da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de
Janeiro. Tomaram conhecimento. Expediente – Aumento de Quotas – ADIR,
nº424 de 01/10/04, informa do aumento da quotização. A Câmara tomou
conhecimento. O vereador Sr. Carlos Salgado disse que não concorda com o
aumento exagerado. Estágio Profissional – Ana Margarida Godinho Graça, de
13/10/04, tendo a formação superior ao nível do Ensino Básico 1º Ciclo, pede a
realização de um estágio profissional dentro da área. Deliberado por unanimidade
aceitar e fazer a candidatura ao Centro de Emprego; O vereador Manuel António
será o orientador do estágio profissional. Pagamento de Água – Manuel Alcobia
Ribeiro, de 01/10/04, pede autorização para o pagamento dos recibos de água em
divida, no montante de 201,16 , em 6 prestações e referente à sua Oficina Auto
Mecânica Joalco; Presente Informação dos serviços sobre o assunto. Indeferido,
uma vez que se trata de uma empresa. Manuel Alcobia Ribeiro, de 13/10/04, pede
autorização para proceder ao pagamento dos recibos de água em atraso, referente à
sua habitação, no valor de 275,84 , em 10 prestações; Presente Informação dos
Serviços sobre o assunto. Deferido pelo prazo de 6 meses com início em
Novembro. Simone Antunes Henriques, de 14/10/04, pede autorização para o
pagamento dos recibos de água em atraso, em nome de seu pai Joaquim Henriques,

referente à sua habitação, no valor de 302,27

, em 6 prestações; Presente

Informação dos Serviços sobre o assunto. Deferido com início em Novembro.
Simone Antunes Henriques, pede autorização para o pagamento dos recibos de
água em atraso, em nome de seu pai Joaquim Henriques, referente ao seu
estabelecimento, no valor de 274,30 , em 6 prestações; Presente Informação dos
Serviços sobre o assunto. Indeferido em virtude de ser um estabelecimento. Nuno
Fernando Vaz Pereira, pede autorização para o pagamento dos recibos de água
em atraso, no valor de 154,85 , em 3 prestações; Presente Informação dos Serviços
sobre o assunto. Deferido a pagar a primeira prestação com inicio em Novembro.
Ana Cristina Calvinho Bandeira, pede autorização para o pagamento dos recibos
de água em atraso no valor de 442,38 , em 12 prestações; Presente Informação dos
Serviços sobre o assunto. Deferido, com inicio de pagamento em Novembro.
Abertura de Concurso Público para Atribuição de Bolsas de Estudo e Bolsas
de Deslocação Diária. Deliberado abrir concurso para a apresentação de
candidaturas a 5 Bolsas de Estudo e 5 Bolsas de Deslocação Diária, para o ano
lectivo 2004/2005. O Júri terá a seguinte composição: Presidente, Presidente da
Assembleia Municipal, Dr. António Fernando Lopes Carraço; Vogais: Vereador,
Sr. Carlos Martins; Vereador, Sr. Carlos Salgado. Contracção de Empréstimo no
montante de 48.842,00

- Intenção de Adjudicação. Presente proposta do

vereador Dr. Jacinto Lopes, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta, em que
diz quem foram as Instituições financeiras consultadas, as que responderam e que
foram: Millenium BCP, Caixa Geral de Depósitos e Banco Português de Negócios.
Da análise das propostas apresentadas a Caixa Geral de Depósitos é quem apresenta
um Spread mais reduzido, pelo que a Câmara deliberou com as abstenções dos
vereadores Srs. Carlos Salgado e Carlos Martins, a intenção de adjudicar à Caixa

Geral de Depósitos, sendo a taxa de juro Indexante à Euribor a 3 meses. Subsidio
às Juntas de Freguesia de Pias e Chãos, para fazer face à execução de
Transportes Escolares realizados no ano lectivo de 2003/2004. Tendo as Juntas
de Freguesia de Pias e Chãos efectuado durante o ano lectivo de 2003/2004, os
transportes escolares, deliberou a Câmara, com a abstenção do vereador Sr. Carlos
Salgado, atribuir um subsidio no montante de 16.405,00

(dezasseis mil

quatrocentos e cinco euros) à Junta de Freguesia de Pias e outro subsidio no
montante de 3.853,00

(três mil oitocentos e cinquenta e três euros) à Junta de

Freguesia de Chãos, para fazer face às despesas efectuadas. Alteração do
Regulamento da Biblioteca – Sugestões. Decorrido o prazo para apresentação de
sugestões ou observações ao Regulamento Municipal da Biblioteca – Tabela de
Taxas da Biblioteca, que esteve a inquérito público e tendo sido apresentada uma
observação de um munícipe, a Câmara analisou a mesma e embora a considere
pertinente, não é possível dar-lhe provimento face à orgânica destes Serviços.
Abertura de Concurso Público para Construção da Zona Industrial de
Lameiras – 3ª Fase. Presente informação nº144/2004 do Sr. Eng.º Frias, Chefe do
Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara, que fica apensa em fotocópia à minuta
da acta. Analisada a mesma, foi deliberado por unanimidade: - Aprovar o projecto
de infra-estruturas eléctricas; - Abertura de concurso para as obras de 3ª fase,
concurso público, e o prazo de 180 dias para execução da obra; - Aprovação do
programa de concurso, do Caderno de Encargos e do Plano de Segurança em
projecto. Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos
trabalhos os seguintes assuntos: “Comunidade Urbana do Médio Tejo, sobre adesão
da Câmara ao articulado relativo ao Património Arqueológico, Artístico,
Etnográfico, Paleontológico e Ecológico”; “Associação Cultural Recreativa e

Desportiva de Santo Amaro, sobre passeio de Cicloturismo”; “João António da
Conceição Mendes, sobre pagamento dos recibos de água em atraso”; “Modificação
ao Orçamento nº17, no valor de 86.600,00

e Modificação às Grandes Opções do

Plano nº17”; “Ficha Técnica da Habitação – Fixação de Taxas”; “Zona Industrial –
Expropriações. Poderes para assinar as Posses Administrativas e as Expropriações
Amigáveis”. Aceites por unanimidade as referidas introduções. Comunidade
Urbana do Médio Tejo, fax nº1846 de 12/10/04, pede informação sobre o
interesse ou não em a Câmara aderir ao articulado relativo ao Património
Arqueológico, Artístico, Etnográfico, Paleontológico e Ecológico. A Câmara
deliberou por unanimidade o interesse em aderir ao articulado relativo ao
Património Arqueológico, Artístico, Etnográfico, Paleontológico e Ecológico.
Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Santo Amaro, de 20/10/04,
pede autorização da Câmara para a realização de uma prova de Cicloturismo no dia
1 de Novembro, conforme percurso que indicam no mapa anexo. Deliberado por
unanimidade autorizar. João António da Conceição Mendes, pede autorização
para pagamento dos recibos de água em atraso, no valor de 561,30

mais juros, em

duas prestações; Presente Informação dos Serviços de Água sobre o assunto.
Deferido por unanimidade o pedido em causa com início no mês de Novembro.
Presente Modificação ao Orçamento nº17, no valor de 86.600,00

(oitenta e

seis mil e seiscentos euros) e Modificação às Grandes Opções do Plano nº17.
Aprovado com as abstenções dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos
Salgado. Ficha Técnica da Habitação – Fixação de Taxas. A fim de dar
cumprimento ao nº3 do art.º 5º do Decreto-Lei nº68/2004, de 25 de Março,
deliberou a Câmara por unanimidade, criar a Taxa Municipal a que o aludido
diploma se refere, fixando o valor de 15,00

(quinze euros). Deliberado de acordo

com a alínea a) do nº6 do art.º 64º da Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, que alterou
a Lei nº169/99, de 18 de Setembro, propor à Assembleia Municipal a criação da
taxa em causa, bem como que a mesma passe a constar do art.º 90º do Regulamento
da Tabela de Taxas, Tarifas e Licenças Municipais, passando o actual 90º a 92º.
Zona

Industrial

–

Expropriações.

Poderes para

assinar as

Posses

Administrativas e as Expropriações Amigáveis. Deliberado por unanimidade dar
poderes ao Sr. Presidente para assinar. Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a
reunião declarada encerrada, depois de lida e aprovada a minuta da acta que contém
49 folhas, quando eram 17 horas.-----------------------------------------------------------

