CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 21/2008

--------Aos trinta dias do mês de Outubro do ano de dois mil e oito, 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 Srs. Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores, Carlos Alberto Mendes
Martins, Manuel da Silva António. ----------------------------------------------------------Não compareceu à reunião o vereador Sr. Carlos Ferreira Salgado. ---------------------------A reunião foi secretariada por: Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos. -----------------------E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14 h e 45m. ---------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de
comparência à reunião do Sr. Carlos Ferreira Salgado, que por motivos
profissionais não pode estar presente. ---------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------O vereador do Sr. Dr. Jacinto informou que a Câmara, os Bombeiros e a
Autoridade Nacional de Protecção Civil, vão assinar um Protocolo para a
constituição de Equipas de Intervenção Permanente. ---------------------------------------------O Sr. Presidente informou que vai haver, no dia 7 de Novembro, pelas 17h
e 30m, uma Conferência, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelo
conferencista, Dr. António Carlos Patrício, Director Regional de Lisboa, Vale do
Tejo e Alentejo sobre “Tráfico de Seres Humanos”.----------------------------------------------Estiveram presentes dois moradores da freguesia de Igreja Nova,
reclamando sobre manilhas entupidas e limpeza de ribeiro. Foi-lhes dito que o
encarregado iria lá ver o assunto a fim de o tentar resolver. ------------------------------
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-------- Presente Resumo Diário da Tesouraria nº 208, no valor de € 650.342,79
(seiscentos e cinquenta mil trezentos e quarenta e dois euros e setenta e nove
cêntimos), de Operações Orçamentais no valor de € 411.084,21 (quatrocentos e
onze mil oitenta e quatro euros e vinte e um cêntimos) e de Operações Não
Orçamentais no valor de 239.255,51 (duzentos e trinta e nove mil duzentos e
cinquenta e cinco euros e cinquenta e um cêntimos). Tomaram conhecimento. --------------Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 651.871,66
(seiscentos e cinquenta e um mil oitocentos e setenta e um euros e sessenta e seis
cêntimos). Tomaram conhecimento. ----------------------------------------------------------------Licenciamento de Obras Particulares – Competências Delegadas no Sr.
Presidente da Câmara em 03/11/2005. -----------------------------------------------------------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 19 de Setembro,
alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Tomaram conhecimento.--------------------Protocolo ---------------------------------------------------------------------------------------Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém, fax nº 1768
de 20.10.08, envio de proposta de Protocolo a celebrar com o Centro Novas
Oportunidades da Nersant. Aprovado, por unanimidade. ----------------------------------------Pedido de Cedência --------------------------------------------------------------------------Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias, nº 404 de
24.10.08, solicita a cedência das instalações da Escola e Jardim de Infância de Pias,
que se encontram encerradas, para que possam, com as mesmas, desenvolver
actividades de carácter social e cultural. Aprovado, por unanimidade. O vereador
Dr. Jacinto não participou na votação. --------------------------------------------------------------Consumo de Água---------------------------------------------------------------------
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--------Diogo Pacheco de Castro Flores Ribeiro, de 21.10.08, solicita o
pagamento faseado da factura de água nº 0670809906004034, no valor de €
293,95. Deliberado autorizar o pagamento em 6 (seis) prestações. -----------------------------Serventia ---------------------------------------------------------------------------------------Palmira Custódio dos Santos e Adelaide Custódio dos Santos Defive, de
21.10.08, solicita autorização para utilizar a serventia situada entre a Central de
Camionagem e o lote para sul, que confronta com a Rua Maria Vasques. Deferido,
por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------“Requalificação do Campo Eng. Lopo de Carvalho – Construção de
Bancadas”. Presente Informação Técnica nº147/JF/2008 de 15/10, que fica apensa,
em fotocópia, à minuta acta, bem como o Despacho do Sr. Presidente nela
constante, a decidir que as obras sejam executadas por Administração Directa e
para ser ratificada a sua decisão em reunião. Deliberado, por unanimidade, ratificar
a decisão do Despacho do Sr. Presidente. ----------------------------------------------------------Presente Alteração ao Orçamento nº 21 e às Grandes Opções do Plano
nº 15, no montante de € 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos euros). Para
ratificar. Ratificada por unanimidade.---------------------------------------------------------------Contracção de Empréstimo no montante de € 1.600.000,00 –
Adjudicação. Deliberado, por unanimidade, depois de a Assembleia Municipal ter
autorizado a contracção do empréstimo e decorrido o prazo previsto, no artigo 101º,
do Código do Procedimento Administrativo, adjudicar o empréstimo, no montante
de € 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil euros), ao BES, por ser a Instituição
que apresenta as melhores condições. Deliberou também que as prestações serão
trimestrais.-----------------------------------------------------------------------------------------------Bolsas de Estudo e de Deslocação Diária para o ano lectivo 2008/2009.
Deliberado, por unanimidade, abrir Concurso para atribuição de 5 Bolsas de Estudo
e 5 Bolsas de Deslocação diária, de acordo com o Regulamento em vigor neste
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concelho. A composição do Júri é a seguinte: - Eurico de Alcobia – Presidente da
Assembleia Municipal; - Carlos Alberto Mendes Martins – Vereador e Manuel da
Silva António – Vereador. ----------------------------------------------------------------------------E pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na ordem dos
trabalhos, os seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------“Ofício enviado à Câmara Municipal de Tomar”. ----------------------------------------“Comissão Instaladora da ERT-LVT, convoca para a Assembleia Eleitoral a
realizar dia 14 de Novembro”. -----------------------------------------------------------------------“Junta de Freguesia de Paio Mendes, solicita ajuda financeira para compra
de um computador”. -----------------------------------------------------------------------------------“Sistema de Saneamento de Outeiros/Ferreira do Zêzere – Povoações de
Igreja Nova e Mourolinho” – Conta Final da Empreitada. Presente Informação
Técnica da Duoma”. -----------------------------------------------------------------------------------“Sistema de Saneamento de Bairrada, Bairradinha e Cardal” – Conta Final
da Empreitada. Presente Informação Técnica da Duoma”.---------------------------------------“Propostas para Escrituras de Justificação, referentes a edifícios,
propriedade do Município”. --------------------------------------------------------------------------“Presente Alteração Orçamental nº 22 e Alteração nº 16 às Grandes
Operações do Plano, no montante de € 124.000,00”. ---------------------------------------------Aceites, por unanimidade, as referidas introduções. -------------------------------------Ofício enviado à Câmara Municipal de Tomar, nº 4904 de 17.10.08, pelo
Sr. Presidente foi dado conhecimento do ofício, cuja fotocópia fica apensa, à
minuta da acta, sobre beneficiação do CM 1069, drenagem de águas residuais
domésticas, das povoações de Bairrada, Bairradinha e Cardal, e falta de água entre
Sesmarias e Cardal, pedido de reunião para acordarem responsabilidades dos
Munícipios de Ferreira do Zêzere e Tomar. A Câmara tomou conhecimento. ----------------Comissão Instaladora da ERT – LVT, nº 490 de 22.10.08, envio de
convocatória para a Assembleia Eleitoral da Entidade Regional de Turismo de
Lisboa e Vale do Tejo, a realizar dia 14 de Novembro, bem como um modelo tipo
de representatividade para a Assembleia Geral. Tomaram conhecimento. -------------4-

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

--------Junta de Freguesia de Paio Mendes, nº 51 de 23.10.08, pedido de ajuda
financeira para aquisição de um computador. Deliberado, por unanimidade, atribuir
um subsídio de € 1.000,00 (mil euros). -------------------------------------------------------------“Sistema de Saneamento de Outeiros/Ferreira do Zêzere – Povoações
de Igreja Nova e Mourolinho” – Conta Final da Empreitada. Presente
Informação Técnica nº 72/MR/2008 de 20.10, da Duoma. Homologado, por
unanimidade, a Conta Final, ficando a Informação Técnica, apensa em fotocópia à
minuta da acta.------------------------------------------------------------------------------------------“Sistema de Saneamento de Bairrada, Bairradinha e Cardal” – Conta
Final da Empreitada. Presente Informação Técnica nº 71/MR/2008 de 27.10, da
Duoma. Homologada, por unanimidade, a Conta Final da obra, ficando a
Informação Técnica, apensa em fotocópia à minuta da acta. ------------------------------------ Propostas para Escrituras de Justificação, referentes a edifícios,
propriedade do Município: ------------------------------------------------------------------------Presente Proposta do Sr. Presidente, para efeitos de Escritura de
Justificação do prédio urbano, inscrito na matriz sob o nº 1594, que servia de
Escola Primária de Areias, da freguesia de Areias e cuja fotocópia fica apensa à
minuta da acta. Aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------Presente Proposta do Sr. Presidente, para efeitos de Escritura de
Justificação do prédio urbano, inscrito na matriz sob o nº 1598, que servia de
Escola Primária de Rego da Murta, da freguesia de Areias e cuja fotocópia fica
apensa à minuta da acta. Aprovada, por unanimidade. -------------------------------------------Presente Proposta do Sr. Presidente, para efeitos de Escritura de
Justificação do prédio urbano, inscrito na matriz sob o nº 1387, que servia de
Escola Primária de Milheiros, da freguesia de Areias e cuja fotocópia fica apensa
à minuta da acta. Aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------Presente Proposta do Sr. Presidente, para efeitos de Escritura de
Justificação do prédio urbano, inscrito na matriz sob o nº 1388, que servia de
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Escola Primária de Pereiro, da freguesia de Areias e cuja fotocópia fica apensa à
minuta da acta. Aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------Presente Proposta do Sr. Presidente, para efeitos de Escritura de
Justificação do prédio urbano, inscrito na matriz sob o nº 1606, que servia de
Escola Primária de Portela de Vila Verde, da freguesia de Areias e cuja
fotocópia fica apensa à minuta da acta. Aprovada, por unanimidade. --------------------------Presente Proposta do Sr. Presidente, para efeitos de Escritura de
Justificação do prédio urbano, inscrito na matriz sob o nº 1593, que servia de
Escola Primária de Boucha, da freguesia de Areias e cuja fotocópia fica apensa à
minuta da acta. Aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------Presente Alteração Orçamental nº 22 e Alteração nº 16 às Grandes
Operações do Plano, no montante de € 124.000,00. Aprovada, com uma
abstenção, do vereador Sr. Carlos Martins.-------------------------------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 69 folhas, quando eram 18h e 50m. ---

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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