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$&7$1
------Aos vinte e nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e seis, nesta Vila
de Ferreira do Zêzere, no edifício dos Paços do Concelho e sala de reuniões,
realizou-se a reunião pública ordinária da Câmara Municipal sob a Presidência do
Exmº. Senhor Luís Ribeiro Pereira, na qualidade de Presidente, estando presentes
os vereadores Srs. Carlos Ferreira Salgado, Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas
Flores, Carlos Alberto Mendes Martins, Manuel da Silva António. -------------------------A reunião foi secretariada por Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão. -----------------------------------------------------------------------------------E sendo horas o Exmº. Presidente declarou aberta a reunião pelas 14H e 55M.
3UHVHQWH 5HVXPR 'LiULR GD 7HVRXUDULD 1 , no valor total de
618.061,20 ¼ VHLVFHQWRVHGH]RLWRPLOVHVVHQWDHXPHXURVHYLQWHFêntimos), sendo
de Operações Orçamentais no valor de 259.236,69 ¼ GX]HQWRVHFLQTXHQWDHQRYH
mil duzentos e trinta e seis euros e sessenta e nove cêntimos), Operações Não
Orçamentais no valor de 304.146,73 ¼ WUH]HQWRV H TXDWUR PLO FHQWR HTXDUHQWD H
seis euros e setenta e três cêntimos) e Documentos no valor de 54.674,71 ¼
(cinquenta e quatro mil seiscentos e setenta e quatro euros e setenta e um
cêntimos). Inteirado. 3HUtRGR$QWHVGD2UGHPGR'LDPresente o Sr. Bruno Silva,
que interviu pedindo que fosse colocada uma passadeira de redução de velocidade,
junto ao entroncamento da Rua Alfredo Keil com a Praça Dias Ferreira ou enquanto
isso não fosse feito, fosse pintada a existente que já não se vê. O Sr. Presidente
informou que nas obras do Plano de Valorização da Vila isso está previsto. Pelo
vereador Sr. Carlos Salgado foi proposto que fosse aprovado um voto de pesar pelo
falecimento do Eng. José da Silva André e comunicado à família. O Eng.º André
era membro da Assembleia Municipal no actual mandato, tinha sido vereador nesta
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Câmara Municipal de Janeiro de 1994 a Dezembro de 1997 e Presidente da
Assembleia Municipal de Janeiro de 1986 a Dezembro de 1989. Foi a proposta
posta à votação tendo sido aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente informou
que a Câmara mandou fazer uma coroa de flores para o funeral do falecido. Pelo
vereador Sr. Carlos Martins foi novamente solicitada a informação do motivo das
actas não constarem no site da Câmara. Perguntou o mesmo vereador sobre o
assunto do estudo sobre segurança e ambiente nas escolas do Concelho. O vereador
Sr. Carlos Salgado, informou que consta que o serviço de urgência em Ferreira do
Zêzere, irá encerrar aos fins de semana; a ser verdade é necessário a intervenção da
Câmara para que tal não aconteça. O mesmo vereador chamou a atenção para a
necessidade de colocar dissuasores de estacionamento ou outra solução à entrada da
escada do mercado municipal, a fim de evitar os estacionamentos que abusivamente
fazem, estragando assim o pavimento. &RQWDELOLGDGH. 3DJDPHQWRV. Presente
relação dos pagamentos efectuados no valor total de 440.136,77 ¼ TXDWURFHQWRVH
quarenta mil cento e trinta e seis euros e setenta e sete cêntimos). Tomaram
conhecimento. /LFHQFLDPHQWRGH2EUDV3DUWLFXODUHV±&RPSHWrQFLDV'HOHJDGDV
QR 6U 3UHVLGHQWH GD &kPDUD HP  Pelo Sr. Presidente foi dado
conhecimento dos Despachos proferidos ao abrigo da alínea a), do nº5, do artigo
64º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de
Janeiro. Tomaram conhecimento. 1RWD ,QIRUPDWLYD ± &+07 ± &HQWUR
+RVSLWDODUGR0pGLR7HMR(UHfax nº48 de 16/06/06, envio de nota informativa
do Conselho de Administração de 14 de Junho, sobre o encerramento do serviço de
pediatria na unidade de Tomar e a transferência do serviço de urologia da Unidade
de Abrantes para Tomar. A Câmara deliberou manifestar o descontentamento total
pelo encerramento da Unidade de Pediatria. &RQYRFDWyULD ± 0XQLFtSLD 6D de
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14/06/06, convoca para uma Assembleia geral extraordinária que terá lugar dia 24
de Julho de 2006, pelas 11 horas. A Câmara tomou conhecimento. 3HGLGR GH
7UDQVSRUWH ± 5DQFKR )ROFOyULFR H (WQRJUiILFR GD 9LOD GH 3LDV nº21 de
06/04/06, pedido de transporte para se deslocarem à Holanda, entre os dias 2 e 10
de Setembro de 2006. O pedido de transporte não é possível por já haver
compromissos para aquela data. A Câmara deliberou atribuir um subsídio de
1.250,00 ¼ PLO GX]HQWRV H FLQTXHQWD HXURV  3UHVHQWH FDELPHQWDoão da
Contabilidade na orgânica 02 e classificação económica 04070103. Este subsidio só
será entregue caso se realize a viagem. A deliberação foi tomada por 3 votos a favor
e 2 votos contra dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins, que
justificaram o seu voto porque a Associação solicita o autocarro e não o subsídio;
entendem ainda que esta Associação não tem vindo a participar nas actividades da
Câmara, nomeadamente nas Marchas de Santo António. A Câmara deliberou por
unanimidade transmitir à Associação o seu desagrado pela falta de participação nas
actividades da Câmara, ultimamente. 3HGLGR GH $SRLR ± $VVRFLDomR &XOWXUDO H
5HFUHDWLYD GH 0RXUROLQKR de 10/06/06, para realização dos festejos anuais que
decorrem nos dias 7, 8 e 9 de Julho, solicitam a colocação de 4 contentores de lixo
bem como autorização para cortar a estrada. Deferido o pedido de autorização para
encerramento das ruas desde que não fique interdito aos residentes e de acordo com
a planta que anexaram ao pedido que apresentam. Quanto aos contentores do lixo
serão colocados na altura dos festejos. $FDPSDPHQWR2FDVLRQDO±$JUXSDPHQWR
 GR (QWURQFDPHQWR de 03/05/06, solicita concessão de licença para a
realização de um Acampamento Ocasional, no Lagar de S. Guilherme, de 6 a 9 de
Julho de 2006. Presentes pareceres da GNR e da Autoridade Sanitária. Autorizado
por unanimidade desde que sejam cumpridos os pareceres. 3UHVHQWH ,QIRUPDomR
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GR&KHIHGH*DELQHWHGR6U3UHVLGHQWHde 26/06/06, sobre o pedido de parecer
solicitado pela ACITOFEBA, para pedido de Utilidade Pública e que fica apenso
em fotocópia à minuta da acta. Analisado o assunto e considerando que a Acitofeba
tem como objectivo primordial promover o desenvolvimento local e a defesa dos
interesses dos associados nas áreas dos Municípios de Tomar, Ferreira do Zêzere e
Vila Nova da Barquinha e que tal finalidade contribui para uma maior coesão social
e dinamização do tecido comercial e industrial, a Câmara Municipal de Ferreira do
Zêzere delibera por unanimidade, ao abrigo do disposto no nº2 do art. 5º do
Decreto-Lei nº460/77, de 7 de Novembro e alínea d) do nº7 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, emitir parecer favorável no sentido de ser reconhecido à Acitofeba o
Estatuto de Utilidade Pública. 3UHVHQWH 0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR Q H
0RGLILFDomR jV *UDQGHV 2So}HV GR 3ODQR Q QR YDORU GH  ¼
Aprovada com 2 abstenções apresentadas pelos vereadores Sr. Carlos Martins e Sr.
Carlos Salgado. 5HGH GH 7UDQVSRUWHV (VFRODUHV Presente Rede de transportes
escolares para o ano lectivo 2006/2007, que fica apenso em fotocópia à minuta da
acta. Deliberado por unanimidade aprovar a rede de transportes escolares. A
Câmara deliberou também que alguns dos circuitos serão efectuados com os
transportes do município. Dar conhecimento às Câmara Municipais de Tomar e
Figueiró dos Vinhos das crianças daqueles Concelhos, que serão transportadas por
este Município. 3HOR 6U 3UHVLGHQWH foi solicitado que fossem introduzidos na
ordem dos trabalhos os seguintes assuntos: “Escola Profissional de Tomar, pedido
de estágio”; “Nersant, sobre vendas de acções da Nersant na Tagusgás”.
Autorizadas por unanimidade as referidas introduções. (VFROD 3URILVVLRQDO GH
7RPDU fax nº295 de 28/06/06, pedido de realização de estágio nesta Autarquia,







&Æ0$5$081,&,3$/'()(55(,5$'2=Ç=(5(

para o aluno Diogo Cândido Filipe. Autorizado o estágio. O estágio será realizado
no espaço Internet. 1HUVDQWnº1333 de 14/06/06, sobre venda de acções da Nersant
na Tagusgás. A Câmara tomou conhecimento. (QFHUUDPHQWR E pelo Sr.
Presidente foi a reunião declarada encerrada, depois de lida e aprovada a minuta da
acta que contém 49 folhas, quando eram 17H e 40M. -----------------------------------







