CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 25 /2006
--------Aos quatro dias do mês de Outubro do ano de dois mil e seis, 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, Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas
Flores, Carlos Alberto Mendes Martins, Manuel da Silva António -----------------------------A reunião foi secretariada por Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão. --------------------------------------------------------------------------------------E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14h e 50m. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Período Antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente foi dado conhecimento que na próxima semana, que se
inicia a 9 de Outubro, não estará presente por ir participar no XXVI Colóquio da
ATAM.---------------------------------------------------------------------------------------------------Congresso da Cidadania (Civilis)---------------------------------------------------------A abertura do Congresso Cidadania vai realizar – se no próximo dia 28 de
Outubro, em Vila Nova da Barquinha. O Presidente e os Vereadores estarão
presentes na abertura do mesmo. ---------------------------------------------------------------------Núcleo Escolar de Areias. O Sr. Presidente deu conhecimento que a
execução da obra do Núcleo Escolar de Areias, se encontra atrasada; por parte da
Autarquia existem também dificuldades de tesouraria, pelo que solicitou uma
reunião com o Presidente da CCDRLVT, para pedir ajuda no desbloqueamento de
uma maior comparticipação pelo FEDER. Houve boa receptividade pela parte do
Presidente daquele Órgão no sentido de a comparticipação ser alargada para 65%.
Quanto ao Contrato Programa, que já em tempos tinha pedido, também o Sr.
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Presidente se mostrou receptivo em dar parecer favorável junto do Sr. Secretário de
Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Pelo vereador Dr. Jacinto Lopes foi dado conhecimento que o Governo
pretende instalar campos relvados sintéticos nos cerca de 80 municípios que não
dispõem de um; A Secretaria de Estado da Juventude e Desporto e o (IDP)
apresentou a iniciativa “O Primeiro Relvado”. Os cálculos prévios permitem
estimar o custo de construção e instalação de cada relvado sintético em cerca de €
350.000,00, sendo que 75% será comparticipação de fundos nacionais e
comunitários e os restantes 25% pelos fundos das Autarquias, com as candidaturas
aprovadas, que devem ser apresentadas pelos municípios até 31.12.2006. A
Câmara congratula-se e irá apresentar a respectiva candidatura. ------------------------------- Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº 189, no valor total de €
559.063,84 (quinhentos e cinquenta e nove mil sessenta e três euros e oitenta e
quatro cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de € 192.464,82
(cento e noventa e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro euros e oitenta e dois
cêntimos), Operações Não Orçamentais no valor de € 312.668,23 (trezentos e doze
mil seiscentos e sessenta e oito euros e vinte e três cêntimos) e documentos no
valor de € 53.927,72 (cinquenta e três mil novecentos e vinte sete euros e setenta e
dois cêntimos). Tomaram conhecimento. ----------------------------------------------------------Contabilidade – Pagamentos --------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de €
1.203.224,18 (um milhão duzentos e três mil duzentos e vinte e quatro euros e
dezoito cêntimos). Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------ Licenciamento de Obras Particulares – Competências Delegadas no Sr.
Presidente da Câmara em 03/11/2005 -----------------------------------------------------
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-------- Pelo Sr. Presidente foi dado conhecimento dos despachos proferidos, ao
abrigo da alínea a), do nº 5, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Tomaram conhecimento. ------------------- Afixação de Cartazes ----------------------------------------------------------------------- Comissão da Feira de Santa Iria, de 12/09/06, pedido de autorização
para afixação de cartazes, no nosso concelho, alusivos à Feira de Santa Iria, que
decorrerá de 13 a 22 de Outubro, bem como isenção de taxas. Deliberado, por
unanimidade, autorizar a afixação e isentar de taxas. --------------------------------------------- Pedido de Apoio -----------------------------------------------------------------------------Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do
Zêzere, nº 401 de 19.09.06, pedido de subsídio para minimizar a despesa efectuada
com a aquisição de equipamentos. Deliberado, por unanimidade, conceder um
subsídio no montante de € 769,25 (setecentos e sessenta e nove euros e vinte cinco
cêntimos), para aquisição das mangueiras do kit de combate a incêndios. --------------------Associação Cultural e Desportiva Areense, de 21.08.06, pedido de ajuda
financeira para fazer face às despesas com a realização de diversos melhoramentos
junto à sede. Deliberado, com a abstenção do vereador Sr. Carlos Salgado, atribuir
um subsídio no montante de € 4.000,00 (quatro mil euros). Presente cabimentação
da contabilidade na Orgânica 02 – C. Municipal e Classificação Económica
04070103.------------------------------------------------------------------------------------------------Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho-----------------------------------------------Comunidade Urbana do Médio Tejo, nº 1965 de 19.09.06, sobre
aplicação do Sistema Integrado de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho –
Exames ao Álcool. Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------- Projecto Modcom --------------------------------------------------------------------
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-------- Acitofeba– Associação Comercial e Industrial, solicitam o envolvimento
da Câmara, enquanto parceiro, para implementação do projecto que será
desenvolvido na mesma Zona de Intervenção do Procom/Urbcom. Devido às
dificuldades financeiras que se atravessa a Câmara não pode apoiar a iniciativa. ----------- Isenção de Taxas ---------------------------------------------------------------------------- Renato Miguel Batista Alcobia, de 29.09.06, requer isenção do
pagamento de taxas fixadas no quadro V da tabela anexa do Regulamento
Municipal, relativamente ao licenciamento de construção de uma moradia
unifamiliar, em Fonte da Prata. Deferido por unanimidade -------------------------------------Sistema Integrado de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho ------------------Aprovada por unanimidade a Informação nº 02/SS/2006, de 29/09/06, da
Técnica Superior de Segurança e Saúde, que fica apensa em fotocópia à minuta da
acta e referente às condições de pagamento da renovação do contrato com a
empresa”PL/MEDILABOR” por mais 2 anos, celebrado pela Comunidade Urbana,
cabendo a este Município o pagamento de € 527,59/mês ---------------------------------------- Modificação ao Orçamento nº 12 no valor de € 125,00 e Modificações
ás Grandes Opções do Plano nº11, para ratificação de Despacho do Sr.
Presidente ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ratificado o Despacho do Sr. Presidente com 2 abstenções dos vereadores
Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. ----------------------------------------------------------- Transportes Escolares para o ano lectivo 2006/2007 – Cartões e
Vinhetas ------------------------------------------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade o pagamento dos cartões e vinhetas para o ano
lectivo 2006/2007. ----------------------------------------------------------------------------------- Subsidio de almoço para o ano lectivo 2006/2007 -----------------------------
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-------- Deliberado por unanimidade, atribuir um subsídio de € 1,25 (um euro e
vinte cinco cêntimos) por dia de aulas e por cada aluno, que frequente as Escolas
do Ensino Básico e Pré – Primário, neste concelho. O pagamento far-se-á
directamente às instituições que fornecem a alimentação, aos estabelecimentos de
Ensino Básico e Pré-Primário, mediante a apresentação por parte deste do mapa
comprovativo do número de refeições servidas. --------------------------------------------------- Operação de Leasing para aquisição de duas viaturas -----------------------------Presente informação do vereador Dr. Jacinto Lopes, que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta. Deliberado, com a abstenção do vereador Sr. Carlos
Martins e Sr. Carlos Salgado, efectuar a operação de leasing com o BPI, por ser
quem oferece melhores condições. A operação leasing é somente para aquisição da
viatura Renault Master Bus 16 L, no montante de € 28.099,17 + IVA, uma vez que
a aquisição da Ford Transit 280 S KOMBI é feita através da Direcção – Geral do
Património e consequentemente não poder ser a mesma objecto de operação de
leasing. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Loteamento Urbano em Bairro Novo – Ferreira do Zêzere, em que é
requerente a Firma Ramal do Zêzere – Construções, Lda ----------------------------------- Pendente, para melhor esclarecimento na Conservatória do Registo Predial.
-------- Projecto de Execução Relativo à Ampliação e Alteração do Mercado
Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------- Presente informação nº 62/JF/2006, que fica apensa em fotocópia à minuta
da acta. Aprovado por unanimidade o projecto em causa. Deliberado também que
se dê início aos procedimentos para abertura do Concurso Público. --------------------
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-------- Concurso Público para Adjudicação da empreitada “Plano de
Valorização e Dinamização do Espaço Urbano de Ferreira do Zêzere – Zona
de Intervenção III” ----------------------------------------------------------------------------------- Presente informação nº 44/MR/2006, que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. A Câmara aprovou por unanimidade a alteração da alínea b), do
ponto 6.2 do programa de concurso que passa a ter a seguinte redacção: - b) A 9ª
subcategoria da 2ª categoria e 2ª subcategoria da 4ª categoria, na classe
correspondente à parte dos trabalhos a que respeita, caso o concorrente não recorra
à faculdade conferida no nº 6.3. --------------------------------------------------------------------- Plano de Controlo de Qualidade de Água para 2007 -------------------------------- Presente a informação técnica nº 63/JF/2006 do Chefe da DUOMA e que
fica apensa em fotocópia à minuta da acta, em que apresenta o Plano de Controlo
da Qualidade de Água para 2007 (alínea a), do nº 1, do artigo 8º, do Decreto – Lei
nº 243/2001, de 5 de Setembro) para aprovação da Câmara. Analisado, foi o
referido Plano aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------- Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos
trabalhos os seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------“Informação do Chefe de Gabinete do Sr. Presidente sobre comunicação da
Associação Nacional dos Municípios Portugueses”----------------------------------------------- “Relatório Final da Comissão de Análise das Propostas da empreitada
“Sistema de Saneamento de Outeiros/ Ferreira do Zêzere – Povoações de Igreja
Nova e Mourolinho” ----------------------------------------------------------------------------------“ Modificação ao Orçamento nº 13 no valor de € 3.500,00 e Modificações
às Grandes Opções do Plano nº 12” -----------------------------------------------------------------Aceites por unanimidade as referidas introduções. -------------------------------
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-------- Presente Informação do Chefe de Gabinete do Sr. Presidente, sobre a
Comunicação da ANMP relativamente à acção intitulada “Levanta-te contra a
Pobreza”, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------1- Promovida pela “Campanha do Milénio -Vozes Contra a Pobreza” das
Nações Unidas, coordenada e dinamizada em Portugal pela “Campanha Pobreza
Zero”, vai ter lugar nos próximos dias 15 e 16 de Outubro uma acção intitulada
“Levanta-te Contra a Pobreza”, planeada para coincidir com a mobilização global
em torno do dia 17 de Outubro, Dia Internacional para Erradicação da Pobreza e o
Dia da Banda Branca para o Apelo Global contra a Pobreza. -----------------------------------2- A Associação Nacional de Municípios Portugueses recomendou às
Câmaras Municipais a adesão a esta iniciativa, que se enquadra e é complementar à
Conferencia Europeia “8 Caminhos para Mudar o Mundo – a Contribuição das
Colectividades Locais e Regionais para a Realização dos Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio”, a realizar em Lisboa nos próximos dias 12 e 13 de
Outubro. -------------------------------------------------------------------------------------------------3- A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere não poderia ficar indiferente
a uma acção desta natureza relativa a uma questão candente, que dilacera a
Humanidade, mergulhando-a em assimetrias e desigualdades gritantes que põem
em causa a dignidade da Pessoa Humana e em último grau o Sentido da Sua
Própria Vida. -------------------------------------------------------------------------------------------4- Assim, atento o alcance e interesse municipal desta iniciativa, a Câmara
Municipal de Ferreira do Zêzere delibera, ao abrigo do disposto nas alíneas b) e f)
do nº4 do art. 64º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada
pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, aderir à iniciativa em apreço, inserindo-a no
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site do Município e promovendo a sua divulgação nas Juntas de Freguesia, espaços
publicitários e locais públicos. ----------------------------------------------------------------------- Presente Relatório Final da Comissão de Análise das Propostas da
empreitada de “Sistema de Saneamento de Outeiros/Ferreira do Zêzere –
Povoações de Igreja Nova e Mourolinho”, que fica a fazer parte integrante da
minuta da acta. Analisado foi o mesmo aceite por unanimidade, mantendo-se assim
a proposta de adjudicação à empresa Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda------------ Modificação ao Orçamento nº 13, no valor de € 3.500,00 e Modificação
às Grandes Opções do Plano nº 12, que ficam apensas à minuta da acta.
Aprovadas, com 2 abstenções dos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr. Carlos
Salgado. -------------------------------------------------------------------------------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada,
depois de lida e aprovada a minuta da acta, que contem 82 folhas, quando eram
16h e 30m. ---------------------------------------------------------------------------------------O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

A Secretária:

_________________________________

