CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos dois dias do mês de Dezembro 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 Luís Ribeiro Pereira, na qualidade de Presidente, estando presentes os
vereadores Carlos Ferreira Salgado, Carlos Alberto Mendes Dr. Jacinto Manuel
Lopes Cristas Flores.-------------------------------------------------------------------------------Não compareceu à reunião o vereador Sr. Manuel da Silva António.----------------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 15 H.-----------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência
à reunião do vereador Manuel da Silva António.------------------------------------------

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

509.607,01 ¼ TXLQKHQWRVHQRYHPLOVHLVFHQWRVHVHWHHXURVHXPFHQWtPRV VHQGR
de Operações Orçamentais no valor de 220.860,08 ¼ GX]HQWRV H YLQWH PLO
oitocentos e sessenta euros e oito centímos), Operações Não Orçamentais no valor
de 214.685,99 ¼ GX]HQWRV H FDWRU]H PLO VHLVFHQWRV H RLWHQWD H FLQFR HXURV H
noventa e nove centímos) e documentos no valor de 74.057,87 ¼ VHWHQWDHTXDWUR

mil cinquenta e sete euros e oitenta e sete centímos). Inteirado. 3HUtRGR$QWHVGD

2UGHP GR 'LD  Pelo vereador Sr. Carlos Salgado foi alertado o problema da
recolha de resíduos sólidos e limpeza dos contentores, não havendo neste momento
e em sua opinião igualdade de tratamento. Pelo mesmo vereador foi dito que tem
conhecimento que em algumas freguesias do Concelho não há abrigos para
transportes públicos o que faz com que as crianças estejam à chuva, enquanto
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aguardam os transportes escolares. O Sr. Presidente informou que esses abrigos são
colocados a pedido dos interessados ou dos Presidentes da Junta, mas que junto das
EN 110 e EN 238, não podem ser colocados sem autorização do Instituto de
Estradas. Foi ainda pelo vereador dito que teve conhecimento que está um dumper
na Junta de Freguesia de Chãos, diariamente, embora não criticando este facto, mas
pelo contrário, seria desejável que o mesmo acontecesse nas outras freguesias,
provocando numa análise rápida, uma discriminação, no apoio às outras freguesias
e a “talho de foice”, chamou a atenção do executivo para aquilo que sempre
defenderam no tratamento igualitário das freguesias no que se refere a máquinas.
Disse o Sr. Presidente que tratando-se da freguesia mais distante da sede do
Concelho e dado que há um trabalhador residente na freguesia em causa,
efectivamente faz uma boa parte do tempo na limpeza daquela zona, pensando que
se torna rentável, evitando deslocações de equipamento e pessoal, numa distância
de 20Km. E continuou o mesmo vereador: Tendo conhecimento casual e não
oficial, o que lamenta, que a Associação de Fruticultores que está instalada no
espaço onde estava a antiga Delegação Escolar, espaço esse que é estritamente
necessário para o funcionamento do Jardim de Infância e que já anteriormente tinha
sido pedido pelas educadoras de Infância, não tendo nada contra à instalação da
Associação, propõe que a Câmara proponha ao Agrupamento Escolar a necessidade
de utilizar o espaço onde funciona o Ensino Recorrente, a fim da citada Associação
vir para aquele espaço, sugerindo que o Ensino Recorrente utilize uma sala da
antiga P3 ou do Agrupamento Escolar. Pelo vereador Carlos Martins foi dito: 1ºAlerta para o péssimo estado em que se encontram as passadeiras da Vila, mais
uma vez; 2º- Propõe que se melhore o site da Câmara Municipal de Ferreira do
Zêzere, nomeadamente com a publicação das actas da Assembleia Municipal, os
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concursos de obras e de pessoal, os editais e a própria criação de um balcão virtual
onde os próprios munícipes podem utilizar requerimentos, minutas, reclamações,
etc. Pelo vereador Dr. Jacinto foi dito que as funcionalidades propostas pelo
vereador Carlos Martins algumas estão já em fase de implementação. Quanto ao
balcão virtual, trata-se de uma aplicação bastante pesada, quer em termos de
pessoal quer em termos financeiros, encontrando-se a sua implementação prevista
no âmbito do projecto Médio Tejo digital, prevendo-se que durante o ano de 2005
seja iniciada a sua implementação. O vereador Carlos Martins disse que:
Relativamente à Protecção Civil reconhece ter sido efectuado algum trabalho de
alerta na distribuição de panfletos às populações. Chama a atenção para o trabalho
não feito em termos de acidentes, nomeadamente nos três lares existentes no
Concelho, na antiga escola P3, na escola C+S e no Barco de S. Cristóvão, que em
seu entender são alguns factores de risco que em caso de acidente, nalguns destes
locais desconhece se estarão preparados para dar resposta, pelo que uma
calendarização de simulacros nos locais mencionados são uma forma de prevenir os
acidentes e testar a forma de resposta dos mesmos. O vereador Carlos Salgado
subscreveu o mesmo. Pelo Sr. Presidente foi dito que com o apoio da Câmara estão
a ser elaborados os projectos de segurança para as escolas do Concelho. Quanto aos
restantes existem os projectos de segurança. Relativamente ao Barco de S.
Cristóvão não é da responsabilidade da Autarquia, pois está abrangido por

legislação própria.   &RQWDELOLGDGH  3DJDPHQWRV. Presente relação dos

pagamentos efectuados no valor total de 421.219,63 ¼ TXDWURFHQWRVHYLQWHHXP
mil duzentos e dezanove euros e sessenta e três centímos). Inteirado.

/LFHQFLDPHQWR GH 2EUDV 3DUWLFXODUHV  &RPSHWrQFLDV 'HOHJDGDV QR 6U
3UHVLGHQWH GD &kPDUD HP UHXQLmR GH  Pelo Sr. Presidente foi dado







CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

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. 3DJDPHQWR GH ÈJXD ± 0DULD GD &UX] 5DPDOKHWH
&RUWLoDGD de 17/11/04, informa do consumo exagerado de água respeitante ao

mês de Julho/04 e seguinte, o que rondará os 750,00 ¼ H Qão podendo pagar na
totalidade por dificuldades económicas, pede autorização para o seu pagamento em
diversas mensalidades. Presente Informação dos serviços de água sobre o mesmo.

Deliberado conceder o pagamento em dez meses com inicio em Dezembro. 0DULD

$QJHOLQD &RQFHLomR *RGLQKR *RPHV de 19/11/04, expõe a situação de uma

divida de consumo de água de Maio/2001, no valor de 151,88 ¼ 3UHVHQWH
Informação dos serviços de água sobre o assunto. De acordo com a informação dos
serviços o consumo é da sua responsabilidade. A Câmara analisando o assunto
deliberou facilitar o pagamento em sete prestações com início em Janeiro se assim

o entender, caso contrário terá que pagar a pronto. 3DWUtFLD-RVHSKLQH1RUPDQde
23/11/04, pede autorização para o pagamento da factura de água do mês de
Julho/2004, no valor de 129,90 ¼ HP GXDV SUHVWDoões; Presente Informação dos
Serviços de água sobre o assunto. Deliberado autorizar o pagamento em duas vezes

iguais com inicio em Janeiro. -RDQD/DPEHUWLQL/DUDQMHLUDGD&kPDUD*RXYHLD

)HUUHLUDGD&RVWDde 18/11/04, pede autorização para o pagamento da factura dos

meses de Junho e Julho, no valor de 1.009,21 ¼ HP  SUHVWDoões; Presente
Informação dos Serviços de Água sobre o assunto. Deliberado conceder o

pagamento em seis prestações, conforme informação dos Serviços. %RQLILFDomRGH
3UHoRV±-RVp)HUUHLUD5RVDde 18/11/04, pede a concessão de 50% nas tarifas de

água e aluguer de contador, de acordo com o nº1 do art.º 50º do Regulamento
Municipal do Serviço de Abastecimento de água. Concedido de acordo com a
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informação. 'DQLHO+HQULTXHVde 17/11/04, pede a concessão de 50% nas tarifas
de água e aluguer de contador, de acordo com o nº1 do art.º 50º do Regulamento do
Serviço de Abastecimento de Água. Concedido de acordo com a informação.

6XEVLGLR±&OXEHGH$WOHWLVPRGH)HUUHLUDGR=r]HUHnº0003-04/05 de 16/11/04,
pede a atribuição de um subsidio para aquisição de material e outros. Deliberado
atribuir um subsidio de 1000,00 ¼ 3UHVHQWH FDELPHQWDoão da Contabilidade na
orgânica 02, classificação económica 04070103 – Associações Desportivas.

$VVRFLDomRGH$WOHWLVPRGH6DQWDUpPnº12-04/05 de 03/11/04, pede o apoio da
Câmara para a recuperação da sede da Associação. A Câmara lamenta, mas não é

possível por estar a apoiar as Associações Concelhias. ÈJXDV5HVLGXDLV±$JUR]HO
/GD de 10/11/04, pede autorização para encaminhar as águas residuais da fossa

estanque das instalações sanitárias da sua exploração avícola, sita em Alqueidão –
Paio Mendes, para a Etar Municipal, de 6 em 6 meses. Deferido, mas deverá
consultar os serviços quando pretendam fazer a descarga, a fim de ser indicado o

local. 0RGLILFDomRDR2UoDPHQWRQQRYDORUGH¼H0RGLILFDomR

jV*UDQGHV2So}HVGR3ODQRQpara ratificação do despacho do Sr. Presidente.
Aprovado com as abstenções dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos

Salgado. 5HFHSomR3URYLVyULDGDHPSUHLWDGDGH5HFRQVWUXomRGR(GLItFLRGRV

3DoRV GR &RQFHOKR A Câmara não aceita a recepção provisória enquanto não

forem sanadas as anomalias apontadas e que as mesmas sejam sanadas até à

próxima reunião. 3URMHFWR GH 5HHVWUXWXUDomR H $OWHUDomR GR 4XDGUR GH

3HVVRDODeliberado marcar uma reunião extraordinária para o dia 7 de Dezembro,

às 10 horas, para tratar deste assunto. $TXLVLomR GH 7HUUHQR MXQWR j (VFROD

3ULPiULD GH ÈJXDV %HODV Deliberado por unanimidade, adquirir uma parcela de
terreno, para aumento de logradouro da Escola Primária e do Jardim de Infância de
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Águas Belas, pelo montante de doze mil euros. Foram dados poderes ao Sr.

Presidente para assinar a escritura. (PSUHLWDGD GH &RQVWUXomR GR 3ODQR GH

9DORUL]DomRH'LQDPL]DomRGR(VSDoR8UEDQRGH)HUUHLUDGR=r]HUH±=RQD

GH,QWHUYHQomR,±&RUUHFomRGRYDORUGD$GMXGLFDomRPresente rectificação do

relatório final da Comissão de Análise das propostas e que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta, em que foi detectado um lapso na descrição do valor da
adjudicação em 70,00 ¼'HOLEHUDGRFRUULJLURODSVRSHORTXHRYDORUFRUUHFWRGD
proposta do concorrente Construções Aquino & Rodrigues SA é de 335.922,79 ¼
(trezentos e trinta e cinco mil novecentos e vinte e dois euros e setenta e nove

centímos). (VWiJLR 3URILVVLRQDO SDUD XP 7pFQLFR  6XSHULRU GH 3VLFRORJLD
Deliberado fazer a candidatura para um estágio profissional de um Técnico

Superior de Psicologia. $EHUWXUD GH &RQFXUVR 3~EOLFR SDUD D HPSUHLWDGD GH

5HFXSHUDomRGDHVWUDGD&0GH&DVDLVDR/LPLWHGR&RQFHOKRGH7RPDU

H$UUXDPHQWRVHP%DLUUDGLQKD5HFXSHUDomRGD(VWUDGDGH2XWHLURVj)RQWH

GH )HUUHLUD Presente acta da Comissão de Abertura do Concurso Público para
recuperação da estrada em referência. Analisado o processo, foi aprovado, com
uma abstenção do vereador Sr. Carlos Martins, o Programa de Concurso e Caderno

de Encargos e deliberado proceder à abertura de concurso público. 3HOR 6U

3UHVLGHQWH foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos trabalhos os

seguintes assuntos: “Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere, pedido de
repavimentação do acesso existente junto ao edifício da Creche e Jardim de
Infância”; “Leonel Ferreira Maia, sobre pagamento de água”; “Graciete Conceição
Ruano Sousa, sobre pagamento de água”; “Festa de Natal”; “Operação de Leasing
para Aquisição de Viatura Pesado de Passageiros – Adjudicação”; “Modificação ao
Orçamento nº22, no valor de 9.000,00 ¼ H 0RGLILFDoão ao Orçamento nº22”.
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Deliberado por unanimidade aceitar as referidas introduções. 6DQWD &DVD GD

0LVHULFyUGLDGH)HUUHLUDGR=r]HUHnº23 de 29/11/04, pedido de repavimentação

do acesso existente junto ao edifício da Creche e Jardim de Infância, com a área
estimada em 700 m2. Deliberado por unanimidade mandar executar a
repavimentação de acordo com o pedido. O Sr. Presidente não participou na
votação por fazer parte na qualidade de Provedor da Mesa Administrativa da Santa

Casa da Misericórdia. /HRQHO)HUUHLUD0DLDde 29/11/04, pede autorização para o

pagamento dos recibos de água em atraso no valor de 298,20 ¼PDLVMXURVHP
prestações; Presente informação dos serviços de água sobre o assunto. Concedido o

pagamento. *UDFLHWH&RQFHLomR5XDQR6RXVDde 23/11/04, pede autorização para
o pagamento dos recibos de água em atraso, no valor de 699,07 ¼PDLVMXURVHP
12 prestações; Presente informação dos serviços de água sobre o assunto.

Concedido. )HVWDGH1DWDO±,QIRUPDomRGR9HUHDGRU'U-DFLQWRPelo vereador

Dr. Jacinto Lopes foi apresentada uma informação sobre a consulta que efectuou a
três restaurantes para o beberete da Festa de Natal a realizar dia 10 de Dezembro às
19 horas, e que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Na mesma informação o
Sr. vereador propõe a adjudicação do serviço ao restaurante Casa dos Leitões por

ser o que apresenta a proposta mais vantajosa. 2SHUDomR GH /HDVLQJ SDUD

$TXLVLomR GH 9LDWXUD 3HVDGR GH 3DVVDJHLURV ± $GMXGLFDomR ± ,QWHQomR
Presente informação do vereador Sr. Dr. Jacinto Lopes, que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta, em que propõe a adjudicação à empresa Locapor, SA,
do Leasing para a aquisição de viatura pesada, por ser a proposta mais vantajosa.
Deliberado por unanimidade a intenção de adjudicar à Locapor, SA, o leasing por

ser a proposta mais vantajosa. 3UHVHQWH 0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR Q QR

YDORU GH  ¼ QRYH PLO HXURV  H 0RGLILFDomR jV *UDQGHV 2So}HV GR
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3ODQRQAutorizado com as abstenções dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr.

Carlos Salgado. (QFHUUDPHQWR E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada
encerrada depois de lida e assinada a minuta da acta que contém 45 folhas, quando
eram 19 horas.---------------------------







