CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 25/2008

--------Aos onze dias do mês de Dezembro 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. 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 Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos. -----------------------E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14 horas e 40m. -----------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente foi dado conhecimento que esta Câmara, em parceria
com a Câmara Municipal de Alvaiázere e com a Associação de Caçadores dos dois
concelhos, irá realizar no próximo dia 28 de Fevereiro uma Montaria ao Javali.-------------Deu também conhecimento que o GAT foi extinto dia 5 de Dezembro
corrente, pelo que não há mais contribuições para aquele Gabinete e caso exista é
para anular. ----------------------------------------------------------------------------------------------Informou ainda que a ASTAQ também acabou. ------------------------------------------Alteração do dia da reunião. Foi deliberado, que em virtude do dia da
próxima reunião coincidir com o dia de Natal, a reunião de Câmara será realizada
no dia 30 de Dezembro às 9 horas. ------------------------------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria, n.º 236, no valor total de €
538.116,21 (quinhentos e trinta e oito mil cento e dezasseis euros e vinte e um
cêntimos), de Operações Orçamentais no valor de € 280.548,87 (duzentos e oitenta
mil quinhentos e quarenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos) e de Operações
Não Orçamentais no valor de € 257.564,27 (duzentos e cinquenta e sete mil
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quinhentos e sessenta e quatro euros e vinte sete cêntimos). Tomaram
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 255.708,55
(duzentos e cinquenta e cinco mil setecentos e oito euros e cinquenta e cinco
cêntimos). Tomaram conhecimento. ----------------------------------------------------------------Comparticipação -----------------------------------------------------------------------------Comunidade Urbana do Médio Tejo, nº 2110 de 17.11.08, envio de nota
de débito nº 2008/0282, no montante de € 1.006,54, referente à comparticipação no
âmbito do Projecto: Informatização do Cadastro Geométrico da Propriedade
Rústica. Deliberado, por unanimidade, pagar. -----------------------------------------------------Associação ASTAQ do Médio Tejo – Associação de Serviços Técnicos
de Apoio à Qualidade, n 2 de 21.11.08, a fim de procederem à abertura da conta
bancária da empresa ASTAQ Técnica E.I.M., solicitam a comparticipação que
cabe ao Município de Ferreira do Zêzere, no montante de € 3.000, para fazer parte
do capital social daquela empresa. Aprovado com um voto contra do vereador Sr.
Carlos Salgado. O vereador Sr. Carlos Salgado votou contra por não ter
concordado com a constituição da ASTAQ Técnica E.I.M. -------------------------------------Pedido de Apoio ------------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Bêco, nº 76 de 08.11.08, solicitam a cedência de
dois computadores para a Junta de Freguesia. Deliberado oferecer computadores
usados, dos existentes nos serviços. -----------------------------------------------------------------Quotas ------------------------------------------------------------------------------------------Europassion, de 15.11.08, solicita o pagamento das quotas de 2008, no
montante de € 100,00. Deliberado, por unanimidade, pagar as quotas de 2008 e
2009. - --------------------------------------------------------------------------------------------2-
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--------Consumo de Água----------------------------------------------------------------------------Diogo Pacheco de Castro Flores Ribeiro, de 18.11.08, solicita o auxílio
da Câmara no pagamento de uma factura de água no montante de € 348,12.
Deliberado pagar em doze meses. -------------------------------------------------------------------Estágios ----------------------------------------------------------------------------------------Manuel Pedro Pinhão Sirgado, de 17.11.08, solicita a realização de um
estágio nesta Câmara, no Serviço Municipal de Protecção Civil. Desde que seja
estágio curricular e não tenha encargos para a autarquia, a Câmara autoriza que o
mesmo seja feito nesta autarquia. --------------------------------------------------------------------Filipe Henriques Sereno, encontrando-se a concluir o Curso de
Preparador/ Execução de Obras, solicita um estágio nesta Câmara. A Câmara
deliberou autorizar desde que não tenha encargos financeiros para a autarquia.--------------Presente Alteração nº26 ao Orçamento e Alteração nº18 às Grandes
Opções do Plano, no montante de € 800,00. Para ratificar. Ratificada com 2
abstenções dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins. ---------------------------Regulamento de Luta Contra a Pobreza e Inserção Social. Presente
Informação da Técnica Superior de Serviço Social, referente ao carenciado Vítor
Manuel Cotrim Aniceto. A Câmara deliberou dar apoio técnico na candidatura ao
Programa SOLARH. -----------------------------------------------------------------------------------Protocolo “Sistema Integrado de Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho – Definição de Brigadas de Intervenção e de Evacuação no âmbito
do Plano de Emergência Interno. Presente Informação do Sr. Presidente da
Câmara. Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------Abertura de Propostas para Contracção de um empréstimo no
montante de € 307.380,00, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros
nº 191-A/2008 de 27 de Novembro – Regularização Extraordinária de Dívidas do
Estado. Presentes propostas apresentadas pelo BES e pela Caixa Geral de
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Depósitos, com as seguintes condições: - BES – Taxa Euribor a 3 ou 6 meses –
Spread proposto 3,50% – Prazo Global 5 anos; - Caixa Geral de Depósitos – Taxa
Euribor a 3 meses – Spread proposto 1,24% – Prazo Global 20 anos. As restantes
Instituições convidadas não apresentaram propostas. A Câmara deliberou, por
unanimidade, aceitar a proposta da Caixa Geral de Depósitos por ser a que cumpre
o prazo solicitado e oferece as melhores condições. Deliberado também, nos termos
da Lei, pedir à Assembleia Municipal para aprovar e autorizar a contracção do
empréstimo até ao montante de € 307.380,00 (trezentos e sete mil trezentos e
oitenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------- Pelo Sr. Presidente, foi solicitado que fossem introduzidos, na ordem dos
trabalhos, os seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------“Alteração nº 27 de Modificação ao Orçamento”.----------------------------------------“Emissor Regional do Zêzere”. -------------------------------------------------------------“Centro Nacional de Cultura”. --------------------------------------------------------------Autorizadas, por unanimidade, as referidas introduções.--------------------------------Presente Alteração nº 27 de Modificação ao Orçamento e Alteração nº
19 às Grandes Opções do Plano, no montante de € 23.520,00 (vinte e três mil
quinhentos e vinte euros). Aprovadas, com 2 abstenções dos vereadores Sr. Carlos
Salgado e Sr. Carlos Martins.-------------------------------------------------------------------------Emissor Regional do Zêzere, informa que se encontra disponível para
promover a sonorização da Vila no período natalício, pela importância de €
2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). Deliberado, com a abstenção do vereador
Sr. Carlos Salgado, aceitar o preço proposto. O vereador Dr. Jacinto ausentou-se e
não participou nesta deliberação. --------------------------------------------------------------------Centro Nacional de Cultura, o Sr. Presidente deu conhecimento de que foi
contactado por aquele Centro e que este está a desenvolver um itinerário cultural,
que engloba os três monumentos classificados como património mundial da região
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oeste: Batalha, Alcobaça e Tomar, que paralelamente a este itinerário, pretendem
desenvolver “Rotas Alternativas” onde pretendem incluir Ferreira do Zêzere.
Tomaram conhecimento. ----------------------------------------------------------------------Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de
lida e aprovada a minuta da acta, que contem 51 folhas, quando eram 17h e 50m. ---

O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________
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