CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 2/2008

--------Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e oito, 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: Fernanda Maria Antunes Caldeira Ideias. ------------E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14h e 50m. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------O Vereador Sr. Carlos Martins, sugeriu à Câmara, que seja aproveitada a
ideia do projecto do Centro Escolar de Areias, dimensionado à realidade, para o
projecto do novo Núcleo Escolar de Ferreira do Zêzere. -----------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 16, no valor total de €
690.039,40 (seiscentos e noventa mil trinta e nove euros e quarenta cêntimos),
sendo de Operações Orçamentais no valor de € 365.533,44 (trezentos e sessenta e
cinco mil quinhentos e trinta e três euros e quarenta e quatro cêntimos) e de
Operações Não Orçamentais no valor de € 324.502,89 (trezentos e vinte e quatro
mil quinhentos e dois euros e oitenta e nove cêntimos). Inteirado. -----------------------------Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no valor de € 177.423,71
(cento e setenta e sete mil quatrocentos e vinte e três euros e setenta e um
cêntimos). Inteirado. -----------------------------------------------------------------------------------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, 11 de Janeiro. A Câmara tomou conhecimento. --------------Deposição de RSU----------------------------------------------------------------------------Resitejo, fax nº 10 de 14.01.08, remete quadro com a indicação dos
quantitativos de RSU depositados no aterro sanitário no 4º trimestre de 2007,
solicitam que até ao dia 28/01 sejam aprovadas as quantidades para emissão de
factura. Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------Gestão de Resíduos --------------------------------------------------------------------------Resitejo, fax nº 13 de 15.01.08, informa que de acordo com o nº6, do artigo
76º, do Decreto – Lei nº 178/06, o valor de gestão de resíduos a debitar a partir de
01.01.08 é de 2,50 €/t. A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------Quota/2008 ------------------------------------------------------------------------------------Resitejo, nº 14 de 16.01.08, envio de quadro com o valor da quota para o
ano 2008 que é de € 367,11. A Câmara aprovou, por unanimidade, o valor da quota
para o ano de 2008 de € 367,11 (trezentos e sessenta e sete euros e onze cêntimos). --------Projecto de Protocolo Canil----------------------------------------------------------------Comunidade Urbana do Médio Tejo, mail de 14.01.08, envia projecto do
Protocolo do Canil, com as respectivas alterações. A Câmara aprovou, por
unanimidade, este Protocolo, cabendo ao Sr. Presidente da Câmara de o assinar. -----------Pedido de Apoio ------------------------------------------------------------------------------Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere, nº 50 de 31.12.07, pedido de
apoio para reparação da carrinha acidentada, dia 03.12.07 ou para aquisição de uma
nova. Deliberado, por unanimidade, atribuir o valor de € 3.000,00 (três mil euros).
A Informação do Cabimento deste valor, fica anexa, em fotocópia, à Minuta da
Acta.-- --------------------------------------------------------------------------------------------2-
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--------Associação do Rancho Folclórico da Alegria de Alqueidão de Stº
Amaro, de 04.01.08, pedido de ajuda monetária em virtude de atravessarem
dificuldades financeiras. A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de
€ 800,00 (oitocentos euros). A informação de cabimento fica anexa, em fotocópia, à
Minuta da Acta. ----------------------------------------------------------------------------------------Olinda Maria de Araújo Lopes Parente, de 18.01.08, no âmbito do
estágio de Produtos Turísticos realizado no Posto de Turismo da Câmara e no
seguimento da proposta que apresentou com vista à realização da Mostra
Gastronómica de Lagostim, solicita apoio na promoção e divulgação desta Mostra.
A Câmara deliberou, por unanimidade, que vai organizar a Mostra Gastronómica
de Lagostim, com a colaboração efectiva da Sr.ª Olinda Maria de Araújo Lopes
Parente. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pedido de Autorização ----------------------------------------------------------------------Associação Desportiva e Recreativa de Águas Belas – Secção de Todo o
Terreno, de 03.01.08, solicita autorização para a realização de um Passeio de
Todo o Terreno, neste concelho, dia 2 de Fevereiro de 2008, das 9h às 16h. A
Câmara autorizou, por unanimidade, a realização deste Passeio Todo o Terreno.
Dar conhecimento à GNR. ----------------------------------------------------------------------------Peditório ---------------------------------------------------------------------------------------Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, no âmbito do 55º Dia
Mundial dos Leprosos, solicita apoio na Grande Jornada de Solidariedade, para o
efeito envia a “Lista de Material” disponível para melhor organização do peditório.
A Câmara deliberou atribuir o valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros). -------------Guia Representativo do Município-------------------------------------------------------Páginas de Portugal, Edições, Lda, de 09.01.08, envio de Acordo de
Colaboração e Minuta para Credencial e/ou Autorização, para o desenvolvimento
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do Guia Representativo do Município de Ferreira do Zêzere – 1ª Edição. A Câmara
deliberou, por unanimidade, estar disponível para a realização do Guia
Representativo do Município, cedendo as informações e fotos necessárias. No
entanto, não vê a necessidade da emissão de qualquer credencial, pelo que não
procederá à emissão da mesma. ---------------------------------------------------------------------Pedido de Estágios ---------------------------------------------------------------------------Sílvia Alves Costa, de 31.12.07, pedido de frequência de estágio não
remunerado, ao abrigo do protocolo a celebrar com o IEFP de Tomar - Centro de
Formação Profissional. De acordo com este pedido, a Câmara deliberou, por
unanimidade, aceitar o estágio, não remunerado, pelo período de três meses. Este
estágio, efectuar-se-á na Biblioteca do Município e a orientadora do mesmo, será a
funcionário afecta à Biblioteca, Carla Mourão. ---------------------------------------------------Marta Salvador, mail de 16.01.08, pedido de estágio na área da Segurança
e Higiene no Trabalho. A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o estágio,
não remunerado, pelo período de três meses, devendo a interessada comunicar a
data de início do mesmo. O orientador do estágio será o Engenheiro António
Campelo. ------------------------------------------------------------------------------------------------Sistema de Mediação Laboral -------------------------------------------------------------Presente Informação do Chefe do Gabinete de Apoio ao Presidente, de
17.01.08, sobre o Alargamento do Sistema de Mediação Laboral do Distrito de
Santarém. A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder uma sala com as condições
pretendidas, salvaguardando os aspectos referidos no nº 5 da Informação. Esta
informação fica anexa, em fotocópia, à minuta da acta. ------------------------------------------Auxílios Económicos -----------------------------------------------------------------

-4-

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

--------Presente Informação do Vereador Sr. Manuel da Silva António, de
15.01.08, informa que entraram nos Serviços do SASE, do Agrupamento de
Escolas de Ferreira do Zêzere, pedidos de alterações aos rendimentos do agregado
familiar, pelo que solicitam a alteração dos escalões das listagens dos Auxílios
Económicos 2007/2008. Aceites, por unanimidade, as alterações das Listagens dos
Auxílios Económicos para o presente ano lectivo. Esta informação fica anexa, em
fotocópia, à minuta da acta.---------------------------------------------------------------------------Licenciamento --------------------------------------------------------------------------------Presente Informação do Especialista de Informática, nº 01/PC/2008 de
15.01.08, sobre o Programa de licenciamento Microsoft Enterprise Agreement Adesão ao acordo a nível da Comunidade Urbana do Medido Tejo. De acordo com
esta Informação, a Câmara deliberou, por unanimidade, alterar o valor do Acordo
de Licenciamento Microsoft, através da Comurb, do valor de € 1.067,12, ao quadro
apresentado na reunião de 29.11.2007. A presente informação fica anexa, em
fotocópia, à minuta da acta.---------------------------------------------------------------------------Recepção Provisória -------------------------------------------------------------------------Presente Informação da Duoma nº 3/AC/08 de 07.01.08, que solicita a
homologação do Auto de Recepção Provisória, das obras de urbanização do
loteamento nº 2, de Artur Capitão Feliz. De acordo com a informação técnica, que
fica em fotocópia anexa à minuta da acta, a Câmara deliberou, por unanimidade,
homologar o referido Auto de Recepção Provisória e aceitar a redução da Garantia
Bancária.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presente Alteração nº 1 ao Orçamento, no valor de € 45.000,00 e
Alteração nº 1 às Grandes Opções do Plano. Para ratificar. Aprovada, com duas
abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. Estas alterações
ficam, em fotocópia, anexas à Minuta da Acta.---------------------------------------------5-
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--------Presente Informação do Vereador Sr. Dr. Jacinto Lopes, relativamente
à Operação de Leasing para Aquisição de um Tractor de Rastos Contínuos. No
âmbito da deliberação de Câmara de 13 de Dezembro de 2007, foram efectuadas
consultas a cinco empresas de Locação Financeira. Da consulta efectuada, apenas
respondeu a empresa Besleasing e Factoring, SA. Depois de analisada a proposta
apresentada e de acordo com a informação do vereador Dr. Jacinto Lopes, a
Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta desta empresa, optando
pelas prestações mensais, no valor de € 1.460,83 (mil quatrocentos e sessenta euros
e oitenta e três cêntimos), acrescido do IVA, à taxa em vigor, pelo prazo de 48
meses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente, foi solicitado a introdução na Ordem dos Trabalhos,
os seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------“Informação do Vereador, Sr. Manuel António de 23.01.2008, referente a
pedidos de revisão dos Auxílios Económicos, para o ano lectivo 2007/2008.”---------------“Informação Técnica da Duoma, nº 12/JF/2008 de 23/01, pedido da
empresa Águas do Centro, Sa, de Declaração de Interesse Público, relativo ao
Sistema de Saneamento de Outeiros/Ferreira do Zêzere.” ---------------------------------------“Informação Técnica da Duoma (Sector de Gestão Urbanístico), com o nº
7/AC/08 de 15/01, sobre um pedido de certidão de não sujeição a loteamento.” -------------“Comunicação da funcionária afecta à Piscina, Sílvia Catarina G. Rosa.” -----------As introduções foram aceites por unanimidade. ---------------------------------- \
--------Informação do Vereador Sr. Manuel António, datada de 23.01.2008,
referente a pedidos de revisão de Auxílios Económicos, para o ano lectivo
2007/2008. A presente informação, vem completar a informação incluída na ordem
dos trabalhos, desta reunião. Assim, a Câmara também aceitou, por unanimidade,
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as alterações das listagens dos Auxílios Económicos, para o presente ano lectivo.
Esta informação, fixa anexa à minuta da acta, em fotocópia.------------------------------------Informação Técnica da Duoma nº 12/JF/2008 de 23/01, sobre o pedido
efectuado pela Empresa Águas do Centro, SA, que solicita Declaração de
Interesse

Público

relativamente

ao

Sistema

de

Saneamento

de

Outeiros/Ferreira do Zêzere, no que se refere à utilização, não agrícola dos
solos da RAN, para construção das infraestruturas respectivas. A Câmara
deliberou declarar de Interesse Público a construção de infraestruturas em “alta” do
Sistema de Saneamento de Outeiros/Ferreira do Zêzere, nomeadamente a Estação
de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), Estações Elevatórias, Condutas
Elevatórias e Emissários Gravíticos, de acordo com a referida informação técnica,
que fica anexa, em fotocópia, à minuta da acta. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------Informação Técnica da Duoma (Sector de Gestão Urbanística), com o
nº 7/AC/08 de 15/08, sobre o pedido de certidão de não sujeição a loteamento,
apresentado pelo Sr. José Amaro Cruz. De acordo com a presente informação
técnica, que fica, em fotocópia, anexa à minuta da acta, a Câmara deliberou, por
unanimidade, indeferir este pedido. -----------------------------------------------------------------Comunicação da funcionária afecta à Piscina Municipal, Sílvia
Catarina G. Rosa. Vem esta funcionária comunicar que, no dia sete do mês em
curso, encontrou aberto e totalmente vazio, o cofre onde colocava o dinheiro
proveniente das cobranças de entradas para a Piscina. O valor em causa é de €
41,79 (quarenta e um euros e setenta e nove cêntimos). A Câmara analisou o
assunto e deliberou assumir esta falta. Não participou nesta deliberação o vereador,
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Sr. Carlos Salgado, por uma questão de ética, uma vez que a funcionária é sua
familiar. -------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda sobre este assunto e por proposta do Sr. Presidente da Câmara, foi
deliberado alterar o Regulamento da Piscina Municipal, no sentido de passar a
haver entradas gratuitas.-------------------------------------------------------------------------------Encerramento: E pelo Sr. Presidente, foi a reunião declarada encerrada,
depois de lida e aprovada a minuta da acta, que contém 53, quando eram 16h50 m.

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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