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----------------------------------- ATA N.º 1/2016----------------------------------------------SESSÃO

ORDINÁRIA

ASSEMBLEIA

PÚBLICA

MUNICIPAL

DA
DE

FERREIRA DO ZÊZERE AOS VINTE E
SEIS DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2016
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, na Vila de
Ferreira do Zêzere, Edifício dos Paços do Concelho, face à convocatória para o
efeito oportunamente remetida nos termos regimentais, reuniu este Órgão, sob a
presidência de Luís Ribeiro Pereira, tendo como 1.º e 2.º Secretários,
respetivamente, Fábio Miguel Ferreira dos Santos e Isabel do Rosário Baptista, com
a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------1.- Apresentação de expediente, nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 29.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------2.- Apreciação e votação da ata da sessão realizada em 4 de dezembro de 2015. -3.- Assuntos gerais de interesse autárquico, ao abrigo do artigo 52.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------------------------------1.- Intervenção e esclarecimento ao público nos termos do n.º 1 do artigo 49.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------1.- Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal
acerca da atividade e situação financeira do município, nos termos da alínea c)
do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------
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2.- Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para aquisição do
imóvel sito no n.º 21 da Rua Pedro Ferreira em Matana, freguesia e concelho de
Ferreira do Zêzere, ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------3.- Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para celebração do
contrato de delegação de competências entre a Câmara Municipal e a
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para concessão de utilização
privativa do "Cable Park" do Município de Ferreira do Zêzere em Lago Azul
(Castanheira), ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------4.- Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para renovação da
autorização para abertura de procedimento concursal para o recrutamento
excecional de três trabalhadores, para preenchimento de postos de trabalho
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal, nos termos do n.º 3 do art.º 64.º
da LOE 2015. ------------------------------------------------------------------------------------5.- Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para abertura de
procedimento concursal para o recrutamento de um trabalhador, para
preenchimento de posto de trabalho previsto e não ocupados no Mapa de
Pessoal de 2016, nos termos do n.º 2 do art.º 64.º da LOE 2015. --------------------6.- Apreciação dos compromissos plurianuais efetuados ao abrigo da
autorização da Assembleia Municipal de 1 de novembro de 2013, conforme n.º
1 do art.º 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro. ------------------------------------------Presenças: Distribuída a folha de Presenças aos membros da Assembleia
Municipal, verificou-se a presença de vinte e um dos seus membros, tendo-se

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ATA N.º 1/2016

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 2016-02-26

Página 3 de 9

registado a ausência do eleito local Eduardo Mendes que foi substituído pela cidadã
Sandra Henriques, e do eleito local José Manuel Duarte. ----------------------------------A Câmara Municipal fez-se representar pelo Presidente Dr. Jacinto Manuel Lopes
Cristas Flores, e pelos Vereadores Eng.º Paulo Jorge Alcobia das Neves, Dr. Hélio
Duarte da Silva Ferreira Antunes e Dr.ª Elisabete Matias Henriques. -------------------Abertura da Sessão: Eram vinte e uma horas e cinco minutos quando, verificada a
existência de “quorum”, o Presidente da Mesa, nos termos regimentais, declarou
aberta a sessão da Assembleia Municipal, cumprimentando todos os membros
presentes da câmara municipal, assembleia municipal e público em geral. ------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------1.- Apresentação de expediente, nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 29.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------Não houve intervenções. ------------------------------------------------------------------------2.- Apreciação e votação da ata da sessão realizada em 4 de dezembro de 2015. -O eleito local Bruno Gomes interveio solicitando a colocação de uma vírgula numa
das suas intervenções. ---------------------------------------------------------------------------Colocada à votação a ata foi aprovada por maioria com a abstenção da eleita local
Catarina Martins que não esteve presenta na sessão de 4 de dezembro. -----------------3.- Assuntos gerais de interesse autárquico, ao abrigo do artigo 52.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------Não houve intervenções. ------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------------------------------1.- Intervenção e esclarecimento ao público nos termos do n.º 1 do artigo 49.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------
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Não houve intervenções. ------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------1.- Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal
acerca da atividade e situação financeira do município, nos termos da alínea c)
do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------Não houve intervenções. ------------------------------------------------------------------------2.- Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para aquisição do
imóvel sito no n.º 21 da Rua Pedro Ferreira em Matana, freguesia e concelho de
Ferreira do Zêzere, ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal referiu que este ponto já esteve na Assembleia
aquando da votação do empréstimo, mas a linguagem que ficou na redação do
documento não era clara, pelo que o assunto voltou à Assembleia para que a
deliberação seja clara e inequívoca. -----------------------------------------------------------O eleito local Bruno Gomes interveio referindo que tinha ideia que o que veio à
Assembleia foi só o empréstimo e não a aquisição.-----------------------------------------Colocado à votação a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com onze votos
a favor dos eleitos locais do PSD, zero votos contra e dez abstenções dos eleitos
locais do PS aprovar a proposta da Câmara Municipal para aquisição do imóvel sito
no n.º 21 da Rua Pedro Ferreiro em Matana, freguesia e concelho de Ferreira do
Zêzere. ---------------------------------------------------------------------------------------------3.- Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para celebração do
contrato de delegação de competências entre a Câmara Municipal e a
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para concessão de utilização

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ATA N.º 1/2016

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 2016-02-26

Página 5 de 9

privativa do "Cable Park" do Município de Ferreira do Zêzere em Lago Azul
(Castanheira), ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------A eleita local Catarina Martins solicitou o uso da palavra para perguntar em que
situação está a celebração deste contrato entre os outros quatro Municípios e a
Comunidade Intermunicipal. -------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal respondeu que algumas Assembleias já
aprovaram, outra estão também reunidas naquele dia e outras ainda vão reunir.-------Explicou que não é a CIMT quem vai explorar. A ideia é ser lançado só um
concurso, para ser a mesma entidade a explorar os Cable Park dos cinco municípios. Colocado à votação a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
celebração do contrato de delegação de competências entre a Câmara Municipal e a
comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para concessão de utilização privativa do
“Cable Park” do Município de Ferreira do Zêzere em Lago Azul (Castanheira). ------O Presidente da Câmara Municipal informou que no fim de semana de 9 a 13 de
junho de 2016 se vai realizar, em Ferreira do Zêzere, uma prova do Mundial de
Wakeboard. ---------------------------------------------------------------------------------------4.- Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para renovação da
autorização para abertura de procedimento concursal para o recrutamento
excecional de três trabalhadores, para preenchimento de postos de trabalho
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal, nos termos do n.º 3 do art.º 64.º
da LOE 2015. ------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal solicitou o uso da palavra para explicar que, em
devido tempo, lançaram um concurso para recrutar três funcionários. Os concursos
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têm um limite temporal e tem que ser renovada a autorização para o concurso não
caducar. Estão na fase de seleção dos candidatos a admitir. ------------------------------Colocado à votação a Assembleia Municipal deliberou aprovar, por maioria, com
treze votos a favor, sendo onze dos eleitos locais do PSD e dois dos eleitos locais do
PS, zero votos contra e oito abstenções dos eleitos locais do PS, aprovar a proposta
da Câmara Municipal para renovação da autorização do procedimento concursal
para o recrutamento excecional de três trabalhadores, para preenchimento de postos
de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal.--------------------------------5.- Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para abertura de
procedimento concursal para o recrutamento de um trabalhador, para
preenchimento de posto de trabalho previsto e não ocupados no Mapa de
Pessoal de 2016, nos termos do n.º 2 do art.º 64.º da LOE 2015. --------------------O Presidente da Câmara Municipal interveio explicando que se pretende ocupar um
lugar que ficou livre em consequência de um funcionário se ter demitido. Assim
existe uma pessoa a menos na piscina municipal e existem novas obrigações. É com
este intuito que precisam de rapidamente dotar o lugar com alguém com o perfil
correto para responder à necessidade de ter um nadador-salvador, em permanência,
na piscina. -----------------------------------------------------------------------------------------Colocado à votação a Assembleia Municipal deliberou aprovar, por maioria, com
doze votos a favor, sendo onze dos eleitos locais do PSD e um dos eleitos locais do
PS, zero votos contra e nove abstenções dos eleitos locais do PS, o pedido de
autorização para abertura do procedimento concursal para o recrutamento de um
trabalhador, para preenchimento de posto de trabalho previsto e não ocupado no
Mapa de Pessoal de 2016. -----------------------------------------------------------------------
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6.- Apreciação dos compromissos plurianuais efetuados ao abrigo da
autorização da Assembleia Municipal de 1 de novembro de 2013, conforme n.º
1 do art.º 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro. -------------------------------------------Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que começou por referir,
relativamente à extensão de saúde da Frazoeira, que pode não ser boa prática andar a
dizer que a mesma vai fechar. Ainda há pouco tempo se conseguiu mais um dia de
médico para a extensão. Em termos de enfermeiro não piorou. Tem havido um
trabalho incessante de algumas pessoas a defender aquela extensão. Convidou todos
os presentes para a manifestação que se vai realizar. Informou em seguida que
Quadro Comunitário ainda não começou, que entretanto a Câmara vai avançar com
o PARU e que já foram lançadas algumas obras e outras serão lançadas quando o
tempo melhorar. ---------------------------------------------------------------------------------O eleito local Armando Alexandre interveio perguntando se já há alguma novidade
ou solução para a questão da estrada da Carraminheira. -----------------------------------O eleito local José Manuel Russo, acerca da extensão de Saúde da Frazoeira,
esclareceu que o alerta surgiu pelo facto de as administrativas, que estão na
Frazoeira, dizerem às pessoas que querem marcar consulta que não há médico de
família e que se devem dirigir ao Centro de Saúde de Ferreira do Zêzere. A extensão
tem cerca de 1700 utentes inscritos. Se estes mudarem para Ferreira do Zêzere, a
Frazoeira corre o risco de ficar sem médico e, se isto acontecer, corre o risco de ficar
sem enfermeiro efetivo. -------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal em relação à estrada da Carraminheira informou
que, da parte da Câmara Municipal, está tudo resolvido. O advogado da Câmara,
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aconselhou a Câmara a não se meter neste assunto e essa informação já foi dada à
senhora e ao seu advogado, para eles poderem seguir com um processo. O vizinho,
que também apresentava as mesmas queixas, já seguiu esse caminho. Em relação à
intervenção do eleito local José Manuel Russo, referiu que as pessoas não devem
transferir a inscrição para o Centro de Saúde. Pensa que para Ferreira do Zêzere
virão dois médicos internos. Existem muitos médicos mas não estão no sítio certo. -A eleita local Catarina Martins em relação aos dois médicos internos que virão para
Ferreira do Zêzere esclareceu que o internato, no caso de medicina geral e familiar,
são quatro anos, pelo que serão quatro anos sem autonomia, logo não acha que esses
médicos venham colmatar a falta de médicos. É uma ajuda mas não têm autonomia. A eleita local Isabel Baptista, relativamente à Carta Educativa disse saber que a
Comunidade Intermunicipal a estava preparar, mas gostaria de ter mais informação. O Presidente da Câmara Municipal respondeu que está a ser criada uma Carta
Educativa, a nível do Médio Tejo, com o objetivo de ter uma educação que seja
complementar de modo a conseguirem criar técnicos nas áreas em que há emprego e
há falta de pessoas com formação para esses lugares. --------------------------------------A eleita local Isabel Baptista informou que a os agrupamentos de escolas de Tomar
foram questionados e têm um cronograma para respeitar. A Comunidade
Intermunicipal entregou uma listagem de prioridades educativas, nomeadamente, ao
nível dos cursos profissionais, tendo em conta o tecido empresarial e as projeções
demográficas e não só, da Comunidade. Não sabe se em Ferreira do Zêzere também
estão a estudar a questão dos cursos profissionais prioritários. --------------------------O Presidente da Câmara Municipal, em resposta, referiu que a matriz de recolha de
dados foi comum a todos os municípios e é a partir daí que vai ser elaborada a Carta
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Educativa.----------------------------------------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia
Municipal agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, vinte e uma
horas e quarenta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e
aprovada, será assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Municipal. -----------Luís Ribeiro Pereira ___________________________________________________
Fábio Miguel Ferreira dos Santos_________________________________________
Isabel do Rosário Baptista______________________________________________

