CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos dezoito dias do mês de Novembro 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
45M.--------------------------------------------------------------------------------------------

3UHVHQWH 5HVXPR 'LiULR GD 7HVRXUDULD 1  no valor total de

342.298,74 ¼ WUH]HQWRV H TXDUHQWD H GRLV PLO GX]HQWRV H QRYHQWD H RLWR HXURV H
setenta e quatro centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 84.731,90
¼ RLWHQWD H TXDWUR PLO VHWHFHQWRV H WULQWD H XP HXURV H QRYHQWD FHQWtPRV 
Operações Não Orçamentais no valor de 179.939,98 ¼ FHQWRHVHWHQWDHQRYHPLO
novecentos e trinta e nove euros e noventa e oito centímos) e documentos no valor
de 77.623,79 ¼ VHWHQWDHVHWHPLOVHLVFHQWRVHYLQWHHWUês euros e setenta e nove

centímos).Inteirado. 3HUtRGR$QWHVGD2UGHPGR'LDPelo vereador Dr. Jacinto,
foi sugerido que fosse marcada a data para o jantar de Natal com todos os

funcionários e famílias. Foi deliberado por unanimidade marcar para o dia 10 de
Dezembro e oferecer as prendas e os brinquedos como no ano anterior. Pelo
Vereador Sr. Carlos Martins, foi perguntado porque é que não se tem recipientes
para recolha dos plásticos em separado. O vereador Sr. Dr. Jacinto Flores informou
que já existem no parque de máquinas, aguardando só a abertura da Central de
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Triagem. O mesmo vereador chamou a atenção que não está a ser cumprido o
regulamento de resíduos sólidos, ou seja, existem munícipes que não têm contador,

e por conseguinte não estão a ser cobradas as taxas respectivas. &RQWDELOLGDGH
3DJDPHQWRV. Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de

131.215,87 ¼ FHQWR H WULQWD H XP PLO GX]HQWRV H TXLQ]H HXURV H RLWHQWD H VHWH

centímos).Inteirado. 3DJDPHQWR GH ÈJXD ± -RVp 0DQXHO (VSDGD &RQGH de
12/11/04, pede autorização para proceder ao pagamento dos consumos de água de
Junho e Julho, no valor de 1.234,57 ¼Hm três prestações; Presente Informação dos
Serviços de Água sobre o assunto. Concedido em três prestações a partir de

Dezembro. 0DULD $PpOLD GD &RQFHLomR &UX] 5LEHLUR de 09/11/04, pede

autorização para o pagamento dos recibos de água em atraso, no valor de 945,97 ¼
em 24 prestações; Presente Informação dos Serviços de Água sobre o assunto.
Deliberado conceder o pagamento em 18 prestações com início no mês de

Dezembro. )XQFLRQDPHQWRGH(VWDEHOHFLPHQWR±-RVp$QWyQLR%DWLVWDGR9DOH
de 13/10/04, pede o horário de funcionamento do seu estabelecimento de
Café/Snack-Bar, das 6 às 4 horas; Presente Informação dos Serviços e da Junta de
Freguesia, sobre o assunto bem como declaração dos moradores existentes junto ao

estabelecimento. Deferido o prolongamento até às 4 horas. $SUHVHQWDomR GH

$VVRFLDomR ± $VVRFLDomR GH 3DLV H (QFDUUHJDGRV GH (GXFDomR GH (VFRODV GR

&RQFHOKR GH )HUUHLUD GR =r]HUH nº04/05-08 de 2/11/04, dá conhecimento da
composição dos novos corpos sociais da Associação para o Biénio 20042005/2005-2006. Tomaram conhecimento e desejam um mandato profícuo para

bem dos jovens deste Concelho. 5HGXomRGD*DUDQWLD%DQFiULDGR/RWHDPHQWR

8UEDQR Q VLWR HP 3DLR 0HQGHV H SHUWHQFHQWH D $QWyQLR *XDOGLP

*RGLQKR4XHLUyVH0HOORPresente informação do Técnico Superior de 2ª classe,
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datada de 11/11/04 e que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Analisada, a
mesma foi aprovada por unanimidade, a redução da caução, no montante de

98.000,00 ¼ FRUUHVSRQGHQWH D   $GMXGLFDomR GD HPSUHLWDGD GH

&RQVWUXomRGD=RQD,QGXVWULDOGH/DPHLUDV±)DVHGH0XURVGH6XSRUWHGH

7HUUDVPresente acta do Relatório Final da Comissão de Análise das propostas do

Concurso público de “Construção da Zona Industrial de Lameiras – 2ª Fase de
Muros de Suporte de Terras”, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Em
virtude de não ter sido apresentada qualquer reclamação respeitante à intenção de
adjudicação, deliberou a Câmara por unanimidade, adjudicar a obra à empresa Lena
Engenharia e Construções, SA e Civilena - Obras de Arte e Empreitadas Gerais,

SA, pelo valor de 269.235,36 ¼ 3URMHFWR GH 5HVWUXWXUDomR 2UJkQLFD H

$OWHUDomRGR4XDGURGH3HVVRDOPendente para a próxima reunião. 2SHUDomRGH

/HDVLQJ SDUD $TXLVLomR GH 9LDWXUD /LJHLUR GH 3DVVDJHLURV 9ROYR  ±

$GMXGLFDomR±,QWHQomRPresente informação do vereador Dr. Jacinto Lopes que
fica apensa em fotocópia à minuta da acta. De acordo com a referida informação
deliberou a Câmara a intenção de adjudicar a operação de leasing à Locapor, SA,
no total de 54.111,17 ¼ FLQTXHQWD H TXDWUR PLO FHQWR H RQ]H HXUos e dezassete

centímos), por ser a proposta mais vantajosa para a Câmara Municipal. 2SHUDomR

GH /HDVLQJ SDUD DTXLVLomR GH 7UDFWRU ± $GMXGLFDomR  ,QWHQomR Presente
informação do vereador Dr. Jacinto Lopes, datada de 15/11/2004, que fica apensa
em fotocópia à minuta da acta. De acordo com a referida informação deliberou a
Câmara a intenção de adjudicar a operação de leasing à Locapor, SA, no total de

40.334,79 ¼ TXDUHQWD PLO WUH]HQWRV H WULQWD H TXDWUR HXURV H VHWHQWD H QRYH

centímos), por ser a proposta mais vantajosa para a Câmara Municipal. $EHUWXUD

GH FRQFXUVR SDUD 2SHUDomR GH/HDVLQJSDUDDTXLVLomRGH9LDWXUD3HVDGRGH
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3DVVDJHLURVPresente informação do vereador Dr. Jacinto Lopes, que fica apensa
em fotocópia à minuta da acta datada de 12/11/2004. A mesma propõe a abertura
de concurso para o leasing para aquisição da viatura pesada de passageiros “Renault
Master Bus”, de 16 lugares, no montante de 28.658,15 ¼ PDLV ,YD D DGTXLULU à
empresa Auto Ideal do Nabão, Lda. Deliberado por unanimidade abrir concurso
com as seguintes condições: Prazo – 48 meses; Prestações trimestrais; valor
residual 2% e consultar as seguintes entidades Locadoras: Locapor; BCP Leasing;

Totta Crédito Especializado, SA; BPN Leasing e BPI Leasing. *HVWmRGD'RWDomR

2UoDPHQWDO  ± 3HVVRDO &RQWUDWDGR D 7HUPR ± 'HOHJDomR GH

&RPSHWrQFLDV A Câmara deliberou por unanimidade delegar a competência da
Gestão Orçamental 02/01.01.06 – Pessoal Contratado a Termo, no Presidente.

*UDQGHV2So}HVGR3ODQRH2UoDPHQWRSDUDRDQRAnalisado e discutido

foi o mesmo aprovado por 3 votos a favor e 2 votos contra dos vereadores Sr.
Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. Pelos vereadores que votaram contra foi dito:
Analisadas

que foram as Grandes Opções do Plano para 2005 e respectivo

Orçamento, verificamos:  Há de facto e saudamos a intenção de resolver o

problema da Zona Industrial que peca por tardia, com cerca de 8 anos de atraso; 

Há áreas em que o executivo faz quase tábua rasa, na parte do turismo em que se
limita à eterna resolução do Lagar de S. Guilherme e pouco mais, sabendo que o
nosso Concelho está vocacionado e deverá ser explorada a vertente do Turismo,

quanto mais com a ligação ao nó do IC3;  Outro aspecto na nossa opinião,

negativa, é a dilação do tempo da ampliação e alteração do mercado municipal que

já não oferece condições condiguas para os seus utilizadores;  Quanto à parte das

estradas, pese embora seja uma grande especialidade da actual maioria, o mesmo
não consegue separar o que é necessário no dia a dia das pessoas e o que é
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supérfluo, como a título de exemplo um dos eixos rodoviários do Concelho
(ligação Tojal ao Ramal, Ex – EN 348), não se encontrar contemplada e se
encontrar em péssimo estado, prejudicando as populações das freguesias de Areias,

Pias e Chãos;  No sector da Educação embora louvemos a inclusão do Núcleo
Escolar de Areias, lamentamos contudo não se encontrar previsto mais um ou dois
Núcleos Escolares para o Concelho, a fim de uma vez por todas se resolver o

problema da Educação no Ensino Básico do Concelho, cujos resultados viriam a
longo prazo, o que quer dizer que quanto mais se atrase maior é o prejuízo para os

nossos jovens e para o nosso Concelho;  No sector do desporto dado o actual
desenvolvimento do desporto em Ferreira do Zêzere não há intenção da construção

de um campo sintético à semelhança de outros Concelhos vizinhos;  É patente
que é ano de eleições e é visível a obsessão de promessas de obras para fazer; por
último todo este plano e orçamento não tiveram antecipadamente a participação
activa, quer dos presidentes de Juntas, quer dos vereadores do partido socialista,
aliás como já é costume. Julgamos por todos os motivos atrás referidos que este
Plano de Actividades e respectivo Orçamento não nos merece credibilidade, por

isso votamos contra. 3HOR6U3UHVLGHQWHfoi solicitado que fossem introduzidos na
ordem dos trabalhos, os seguintes assuntos: “Ministério da Agricultura, Pescas e
Florestas - Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, sobre Acordo de
Colaboração”; “Sicarze, convite para Festa de Natal”; “Modificação ao Orçamento
nº20, no valor de 291.400,00 ¼H0RGLILFDoão às Grandes Opções do Plano nº20”;
“Composição de Comissão de Vistorias – Transportes em Táxi”; “Sofia Maria
Araújo Nunes, sobre estágio profissional”; “Informação do Vereador Sr. Manuel
António sobre estágio profissional para Educadora de Infância ou Professora”.

Aceites por unanimidade as referidas introduções. 0LQLVWpULR GD $JULFXOWXUD
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3HVFDVH)ORUHVWDV±$JrQFLDSDUDD3UHYHQomRGH,QFrQGLRV)ORUHVWDLVnº14102
de 08/11/04, envia Acordo de Colaboração, para a constituição e funcionamento do
Gabinete Técnico Florestal bem como convocatória para assinatura do Acordo a
realizar dia 25 de Novembro no Governo Civil de Santarém. Presente também
Memorando do Gabinete Técnico Florestal cujo teor é o seguinte: A Lei 14/2004 de
8 de Maio criou as Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios e
refere, no número 5 do artigo 5º que as mesmas podem ser apoiadas por um
gabinete técnico florestal, da responsabilidade da Câmara Municipal. A CMDFCI
de Ferreira do Zêzere foi criada, nos termos da Lei, estando constituída desde 2 de
Julho de 2004. A publicação do Decreto-Lei 156/2004 de 30 de Junho refere, no
seu artigo 8º, a necessidade de serem estabelecidos os planos de defesa da Floresta
Contra Incêndios, acometendo a tal tarefa às Comissões Municipais de defesa da
Floresta Contra Incêndios (CMDFCI). Por Protocolo celebrado em 13 de Julho de
2004 entre o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e a
Associação Nacional de Municípios Portugueses, pode ser atribuída, aos
municípios que reunam as condições exigidas, uma comparticipação de 2.000,00
¼Pês para funcionamento de um Gabinete Técnico Florestal, mediante a
celebração de um acordo de colaboração entre o Município e a Agencia para a
Prevenção de Incêndios Florestais. Este Município já reúne algumas condições para
poder requerer a celebração deste acordo de colaboração, dadas as características
florestais e de risco de incêndio e o facto de ter já constituída a CMDFCI. Foi
entretanto aberto concurso para admissão de um técnico licenciado em engenharia
florestal, com vista a desenvolver actividades de apoio à CMDFCI, na elaboração
dos diversos instrumentos necessários na área florestal. Estão reunidas, após
admissão deste técnico, todas as condições de base para que possa ser assinado o
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acordo de colaboração com a Agencia para a Prevenção de Incêndios Florestais.
Aprovado por unanimidade e dados poderes ao Sr. Presidente para assinar o

protocolo que fica apenso em fotocópia à minuta da acta. 6LFDU]H de 10/11/04,
convida a Câmara e os funcionários administrativos para participarem no almoço
de confraternização, no dia 11 de Dezembro, pelas 12H e 30M. Tomaram

conhecimento. 3UHVHQWH 0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR Q QR YDORU GH

¼ GX]HQWRVHQRYHQWDHXPPLOHTXDWURFHQWRVHXURV H0RGLILFDomR

jV*UDQGHV2So}HVGR3ODQRQAceite com duas abstenções, dos vereadores

Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. &RPSRVLomRGH&RPLVVmRGH9LVWRULDV±

7UDQVSRUWH HP 7i[L Aceite a proposta que fica apensa à minuta da acta para
nomeação da Comissão de Vistorias, aos veículos de transporte de aluguer de Táxi.
Efectivos: Isabel Maria da Conceição Ribeiro Nunes, Chefe de Secção; Paulo José
Silva Oliveira, Assistente Administrativo Principal; Vera Lúcia da Silva Alves,
Fiscal Municipal de 2ª classe; Suplente. Maria de Fátima Sol Gonçalves Batista,

Chefe de Secção. 6RILD 0DULD $UD~MR 1XQHV de 15/11/04, tendo concluído o
Bacharelato no Curso de Gestão de Empresas, pede a realização de um estágio

profissional na área de Contabilidade, nesta Câmara Municipal. Aceite por

unanimidade. (VWiJLR3URILVVLRQDOSDUD(GXFDGRUDGH,QIkQFLDRX3URIHVVRUD
Presente informação do vereador Sr. Manuel António que fica apensa à minuta em
fotocópia. Deliberado fazer a candidatura para o prolongamento do horário do

jardim de Infância de Ferreira do Zêzere. (QFHUUDPHQWR E pelo Sr. Presidente foi
a reunião declarada encerrada depois de lida e aprovada a minuta da acta, que
contém 46 folhas, quando eram 19H e 25M.------------------------------------







