CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 005/2005
------Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e cinco, 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, Carlos Alberto Mendes Martins,
Manuel da Silva António. --------------------------------------------------------------------------Não compareceu à reunião o vereador 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.
------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência
à reunião do vereador Dr. Jacinto Lopes, por estar de férias. ---------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº. 245, no valor total de
348.421,10 ¼ WUH]HQWRVHTXDUHQWDHRLWRPLOTXDWURFHQWRVHYLQWHHXPHXURVHGH]
cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 60.785,86 ¼ VHVVHQWDPLO
setecentos e oitenta e cinco euros e oitenta e seis cêntimos), Operações Não
Orçamentais no valor de 232.100,34 ¼ GX]HQWRV H WULQWD H GRLV PLO FHP HXURV H
trinta e quatro cêntimos) e documentos no valor de 55.531,83 ¼ FLQTXHQWDHFLQFR
mil quinhentos e trinta e um euros e oitenta e três cêntimos). Inteirado. Período
Antes da Ordem do Dia. Pelo vereador Sr. Carlos Martins foi dito que na estrada
que vai do cruzamento dos Mansos para a Ponte de Tabuado, houve corte de
árvores, tendo ficado a estrada e valetas obstruídas com lenhas e terras provenientes
do referido corte, devendo a fiscalização verificar para proceder de conformidade.
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Pelo mesmo vereador foi dito que as estradas da Venda da Serra aos Infestinos, e
das Lameiras por Lamaceiros ao cruzamento da estrada dos Casais estão
deterioradas motivado pelo transporte dos inertes do acesso ao IC3, pretende saber
se o empreiteiro já foi notificado e caso o tenha sido lhe seja cedida cópia da
referida notificação. O Sr. Presidente informou que na estrada para os Infestinos
houve um acordo verbal com o Engenheiro responsável pela obra que se
responsabilizou a repor os danos efectuados. Quanto ao outro caso irá entrar em
contacto com as Estradas de Portugal no sentido de serem repostos os pavimentos.
O vereador perguntou em que situação se encontra a climatização do Cine -Teatro
ao que o Sr. Presidente informou que estava o projecto feito, mas que se aguardava
por financiamento/contrato programa pelo actual Governo. O site da Câmara está
engraçado, mas desactualizadíssimo, nomeadamente actas, órgãos eleitos, etc.
Continuou o mesmo vereador dizendo que continuava a injustiça do pagamento dos
resíduos sólidos que só alguns munícipes pagam os que têm contador de água dado
que já por diversas vezes foram dadas garantias que o problema ia ser solucionado
ou seja que a taxa ia ser paga por todos criando justiça assim, caso os serviços num
curto espaço de tempo não consigam solucionar o problema, propõem a alteração
do regulamento com a finalidade de propor a cobrança a todos e não só a alguns. O
vereador perguntou se foi feito algum concurso para venda de terras vegetal na
chamada Zona Industrial II. E se não foi se há conhecimento e se a Câmara recebeu
algum dinheiro referente à retirada das mesmas. O Sr. Presidente informou que não
foi feito concurso nenhum e que houve um munícipe que pediu algumas carradas
de terra, que lhe foi autorizado por entender que não faziam lá falta e só facilitava.
Quanto aos resíduos sólidos, o Sr. Presidente disse que iria ser feito um
levantamento das habitações existentes sem contador de água. Contabilidade –
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Pagamentos. Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de
550.847,48 ¼ TXLQKHQWRV H FLQTXHQWD PLO RLWRFHQWRV H TXDUHQWD H VHte euros e
quarenta e oito cêntimos). Tomaram conhecimento. Suspensão de Escolas –
Direcção Regional de Educação de Lisboa, nº58512 de 07/12/05, informa da
intenção de proceder à suspensão de funcionamento da Escola do 1º Ciclo de
Matos, a partir do ano lectivo 2006/2007. A Câmara tomou conhecimento. Estágio
Profissional – Escola Superior de Gestão de Tomar, nº478 de 07/12/05, pede a
possibilidade de um aluno da Licenciatura em Administração Pública realizar um
estágio na Câmara. Deliberado aceitar o estagiário. O estágio decorrerá na Divisão
Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos. Apoio – Apoio Social a
Deolinda da Piedade, nos termos do Regulamento de Luta Contra a Pobreza e
Inserção Social. Presente Informação da Técnica de Serviço Social que fica apensa
em fotocópia à minuta da acta. Analisado o assunto foi deliberado indeferir o
pedido, por o mesmo estar limitado pelo art. 3º do Regulamento de Luta Contra a
Pobreza. Apoio Social a Felícia Garcez dos Santos, nos termos do Regulamento
de Luta Contra a Pobreza e Inserção Social. Presente informação da Técnica de
Serviço Social que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. Analisado o assunto
foi deliberado indeferir o pedido, por o mesmo estar limitado pelo art. 3º do
Regulamento de Luta Contra a Pobreza. Aumento de Capital da Tagusgás –
Tagusgás, de 30/11/05, convoca para uma reunião no dia 21 de Dezembro, para
deliberarem sobre o aumento de capital e alteração do art. 6º dos Estatutos. A
Câmara tomou conhecimento. Ocorrências no Polidesportivo de Areias –
Serviços do Ministério Público de Ferreira do Zêzere, nº159284 de 05/12/05,
notificam do despacho de arquivamento do processo de inquérito, relativo a um
assalto efectuado no Polidesportivo de Areias. A Câmara tomou conhecimento.
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Nomeação de Representante – Resitejo, nº1095 de 20/12/05, solicita indicação do
nome do elemento da Câmara que irá participar na Direcção da Resitejo.
Deliberado indicar o nome do vereador Dr. Jacinto Lopes, para participar na
Direcção da Resitejo. O vereador Sr. Carlos Martins, chamou a atenção e não
pondo em causa esta representação da obrigatoriedade de comunicarem à Câmara o
que de mais importante se passa nos órgãos em que estão representados.
Modificação ao Orçamento nº26, no valor de 104.400,00 ¼ FHQWRHTXDWUR mil e
quatrocentos euros) e Modificação às Grandes Opções do Plano nº21, para
ratificação de Despacho do Sr. Presidente. Ratificado com a abstenção dos
vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. Modificação ao Orçamento
nº27, no valor de 24.432,00 ¼(vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e dois
euros), para ratificação de Despacho do Sr. Presidente. Ratificado com a
abstenção dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. Empreitada de
Recuperação das seguintes estradas: Estrada de Chãos a Vale Brio, Estrada de
Chãos ao Limite do Concelho de Tomar, Estrada da EN 110 a Almogadel (por
Lagoa) – Trabalhos a Mais. Presente informação técnica elaborada pelo Técnico
Superior Sr. Eng.º Campelo que fica apensa em fotocópia à minuta da acta, datada
de 09/12/05. Analisado o assunto foi deliberado por 2 votos a favor, um do
vereador Manuel António e o outro do Sr. Presidente e dois votos contra dos
vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado, aprovar os trabalhos a mais no
valor global de 95.517,31 ¼ FRP D SURUURJDoão do prazo de 30 dias. O Sr.
Presidente usou o voto de qualidade. Pelo vereador Sr. Carlos Salgado, foi dito que
votava contra pelas razões expostas na informação técnica acha que pecam por
exagero, nomeadamente quanto à necessidade do prolongamento da rede do
colector pluvial quer na sua quantificação métrica, quer no seu custo financeiro. O
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vereador Sr. Carlos Martins subscreve a mesma declaração de voto. Empreitada
de Arranjos Exteriores da Sede de Freguesia de Chãos – Revisão de Preços.
Presente informação técnica do Técnico Superior Sr. Eng. Campelo, que fica
apensa em fotocópia à minuta da acta. Aprovada a revisão de preços com a
abstenção do vereador Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. Protocolo a
celebrar com a Junta de Freguesia de Águas Belas, para execução dos circuitos
10 e 11 dos Transportes Escolares no ano lectivo 2005/2006. Aprovado por
unanimidade ficando cópia a fazer parte integrante da minuta. Protocolo a
celebrar com a Junta de Freguesia de Paio Mendes, para execução do circuito
9 dos Transportes Escolares no ano Lectivo 2005/2006. Pelo vereador Sr. Carlos
Martins foi dito que vota contra, porque o processo não se encontra correctamente
efectuado pela existência divergente de preço constante em acta da Junta de
Freguesia de 70 euros datada de 30/08/2005 a apresentar na Câmara e a suposta
acta de 97 euros que não consta do processo, sendo que no concurso limitado
existia um transportador que apresentou proposta de 53,50 ¼ SDUD R PHVPR
transporte de alunos (39) e para o mesmo percurso; logo seria lógico que o referido
transporte denominado circuito 9 fosse entregue à Empresa concorrente Fatimacar,
não entendendo a entrega por um preço intermédio de 70 euros à Junta de
Freguesia, com base numa proposta que à data limite do concurso (30/08) não
existia na Câmara. Entende face à complexidade do caso, ou a Junta de Freguesia
pratica preço de 53,50 (não advindo daí prejuízos para a Câmara Municipal) caso
contrário deverá ficar este protocolo sem efeito e o referido circuito entregue ao
transportador que melhor preço apresentou. O voto foi subscrito pelo vereador Sr.
Carlos Salgado que também votou contra. O vereador Sr. Manuel António e o Sr.
Presidente votaram a favor, tendo o Sr. Presidente usado o voto de qualidade. Pelo
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Sr. Presidente foi dito que: 1- A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, na sua
reunião de 12/08/2004, deliberou 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; 2- A
Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere na sua sessão ordinária de 24/09/2004,
deliberou autorizar a transferência anteriormente referida; 3- A Junta de Freguesia
de Paio Mendes na sua sessão extraordinária de 19/05/2005 deliberou aceitar por
unanimidade o convite de transferência de competências dos transportes escolares
para o ano lectivo 2005/2006; 4- Em 30/08/2005 deu entrada nesta Câmara
Municipal uma comunicação da Junta de Freguesia de Paio Mendes, dando conta
da sua proposta de efectuar os transportes escolares, circuito nº9, pelo preço de
95,00 ¼SRUFDGDGLDHVFRODU- Dada a diferença existente entre esta proposta e a
da outra entidade consultada, entendi dever convidar o Presidente da Junta de
Freguesia de Paio Mendes para uma reunião, que contou também com a presença
do vereador Manuel da Silva António, tendo em vista renegociar o preço
apresentado. Nesta reunião e após apreciação dos factores de ponderação por mim
aduzidos, o Presidente da Junta de Freguesia decidiu baixar a sua proposta de 95,00
¼SDUD¼1ão obstante a redução efectuada, manteve a Junta de Freguesia o
transporte de crianças que frequentam o ATL, circunstância esta que não estava
contemplada no pedido inicial dirigido às entidades consultadas; 6- Em contacto
pessoal mantido posteriormente com os responsáveis da Fatimacar, tive
oportunidade de explicar as razões que levaram a aceitar a proposta da Junta de
Freguesia de Paio Mendes, que mereceram o seu acolhimento. Protocolo a
celebrar com a Junta de Freguesia de Pias, para execução do circuito 3 dos
transportes escolares no ano lectivo 2005/2006. Aprovado por unanimidade
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ficando cópia a fazer parte integrante da minuta. Pelo Sr. Presidente, foi solicitado
que fosse introduzido na ordem dos trabalhos o seguinte assunto: “Modificação ao
Orçamento nº28, no valor de 38.158,00 ¼ H 0RGLILFDoão às Grandes Opções do
Plano Nº22”; “Construção da Zona Industrial de Lameiras – 3ª fase”. Aceites por
unanimidade as introduções solicitadas. Presente Modificação ao Orçamento
nº28, no valor de 38.158,00 ¼ WULQWDHRLWRPLOFHQWRHFLQTXHQWDHRLWRHXURV H
Modificação às Grandes Opções do Plano Nº22. Aprovadas com as abstenções
dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. Construção da Zona
Industrial de Lameiras – 3ª fase. Presente informação técnica nº67/2005 de
31/12/2005, do Sr. Eng.º Frias que fica apensa em fotocópia à minuta da acta. A
Câmara não aceita a prorrogação solicitada pelo empreiteiro e de acordo com a
informação técnica aplicará a multa de acordo com a legislação vigente (art. 201,
Decreto-Lei nº59/99, de 2 de Março). A deliberação foi tomada por unanimidade.
Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta que contém 59 folhas, quando eram 19 horas. ----------------------------------

