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--------Aos catorze dias do mês de Dezembro 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 Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14h e 30m. ---------------------------------------------------------------------------------------3HUtRGR$QWHVGD2UGHPGR'LD 
--------Não houve assuntos.-------------------------------------------------------------------3UHVHQWH 5HVXPR 'LiULR GD 7HVRXUDULD 1  no valor total de
530.903,59 ¼ TXLQKHQWRVHWULQWDPLOQRYHFHQWRVHWUês euros e cinquenta e nove
cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 174.389,56 ¼ (cento e
setenta e quatro mil trezentos e oitenta e nove euros e cinquenta e seis cêntimos),
Operações Não Orçamentais no valor de 302.583,24 ¼ WUH]HQWRV H GRLV PLO
quinhentos e oitenta e três euros e vinte e quatro cêntimos) e Documentos no valor
de 53.927,72 ¼ FLQTXHQWDHWUês mil novecentos e vinte e sete euros e setenta e dois
cêntimos). Tomaram conhecimento.---------------------------------------------------------&RQWDELOLGDGH±3DJDPHQWRV
--------Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de 443.724,07 ¼
(quatrocentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e quatro euros e sete
cêntimos). Tomaram conhecimento. ---------------------------------------------------------
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/LFHQFLDPHQWRGH2EUDV3DUWLFXODUHV±&RPSHWrQFLDV'HOHJDGDVQR6U

3UHVLGHQWHGD&kPDUDGD&kPDUDHP 
--------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.-------------

$SRLR

-XQWD GH )UHJXHVLD GH%HFR, nº67 de 02/12/06, pede o apoio da Câmara
para o pagamento do subsídio de alimentação e seguro de uma trabalhadora que
está a exercer funções naquela Junta. Concedido o pagamento do subsidio de
alimentação e seguro. A deliberação foi tomada por unanimidade. -----------------------------3DUyTXLD GH )HUUHLUD GR =r]HUH, de 26/10/06, pede o apoio da Câmara
para a realização de obras na Capela de S. Silvestre, em Portinha. Deliberado por
unanimidade atribuir um subsídio de 1000 ¼ PLOHXURV 3UHVHQWHFDELPHQWDoão da
Contabilidade na rubrica orgânica 02 e económica 08070104-Outras. -------------------------3DUyTXLD GH 3LDV de 15/08/06, pede o apoio da Câmara através da
atribuição de um subsídio para a realização de obras na Igreja Paroquial.
Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio de 2.500 ¼ GRLVPLOHTXLQKHQWRV
euros). Presente cabimentação da Contabilidade na classificação 02 e económica
08070104-Outras. --------------------------------------------------------------------------------------2ILFLQDGH$IHULo}HV 
0DULD7HUHVD7RUUHV)HYHUHLUR, de 13/11/06, pede para lhe ser devolvida
a casa que está arrendada à Câmara, onde funcionou a antiga Oficina de Aferições.
Deliberado entregar a casa a partir do dia 1 de Março de 2007. -------------------------4XRWL]DomR 
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--------$VVRFLDomR 1DFLRQDO GH 0XQLFtSLRV 3RUWXJXHVHV, Circ. nº 162 de
21/11/2006, informa que o valor da quotização para o ano de 2007 é de 5.113,00 ¼
Tomaram conhecimento; Comunicar à Contabilidade. -------------------------------------------&RPDQGRGRV%RPEHLURV9ROXQWiULRV --------------------------------------------------&RPDQGDQWHGRV%RPEHLURV9ROXQWiULRVGH)HUUHLUDGR=r]HUH, Pedro
Manuel Ferreira Mendes, informa da sua nomeação para desempenhar as funções
de Comandante dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere. A Câmara
tomou conhecimento e deliberou felicitá-lo e desejar-lhe as maiores venturas no
desempenho do cargo. --------------------------------------------------------------------------

 (GLomRGH/LYUR
&DUORV/DUDQMHLUD&UDYHLURde 31/10/06, pede a colaboração da Câmara

para a edição de um livro intitulado “ No Vagar dos Tempos “. Deliberado adquirir
livros, até ao montante de 250 ¼ --------------------------------------------------------------

------ (VWDFLRQDPHQWR
&RQVWUXo}HV6pFXOR;;GH6DQWD&DWDULQDGR=r]HUH/GD, de 28/11/06,
pedem para serem criados dois espaços de estacionamento para cargas e descargas,
um junto à entrada da Rua Manuel António Dias Ferreira, nº52 e outro junto à
entrada da Rua João da Costa, nº4, nesta Vila. Analisado o assunto foi deliberado
criar dois espaços para estacionamento de cargas e descargas, de conformidade
com o pedido. -------------------------------------------------------------------------------------------3UHVHQWH 0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR Q, no valor de 90.000,00 ¼ H
Modificações às Grandes Opções do Plano nº22. Aprovado, com duas abstenções
dos vereadores Sr. Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins e ratificado o despacho do
Sr. Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------
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 6LVWHPD GH 6DQHDPHQWR GH %DLUUDGD %DLUUDGLQKD H &DUGDO ±

&ROHFWRUHV Presente informação técnica nº101/JF/2006, cuja fotocópia fica apensa
à minuta da acta. Analisada foi a mesma aprovada e tomada por unanimidade a
seguinte deliberação: Que o colector D, E, F, G, EE fique instalado no plano de
água da Albufeira em corredor contíguo aos terrenos privados segundo solução a
propor à CCDR; - Que o colector H, I, J, K, seja suprimido da empreitada passando
a drenagem das habitações B e C a ser forçada (mediante a elevação por sistemas
privados), instalando a Câmara Municipal as condutas elevatórias respectivas (em
alternativa aos ramais de ligação); - Que a instalação dos colectores K, EE e D, E,
F, G, EE, seja suspensa da empreitada até haver autorização da CCDR para instalar

no plano de água. --------------------------------------------------------------------------------
3HOR 6U 3UHVLGHQWH foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos
trabalhos os seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------
--------“ Direcção Regional de Educação de Lisboa, sobre contrato programa”---------------“ Modificação ao Orçamento nº24, no valor de 59.600,00 ¼Hàs Grandes
Opções do Plano nº23” -----------------------------------------------------------------------“ Instituto Politécnico de Tomar – Protocolo de Colaboração” -------------------------Aceite por unanimidade as referidas introduções. --------------------------------'LUHFomR 5HJLRQDO GH (GXFDomR GH /LVERD, nº63988 de 07/12/06, envia
Contrato Programa para financiamento do “ Programa de Generalização de Inglês
nos 3º e 4º anos e outras actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do
Ensino Básico”. Aprovado por unanimidade o Contrato Programa, cuja fotocópia
fica apensa à minuta da acta.------------------------------------------------------------------3UHVHQWH0RGLILFDomRDR2UoDPHQWRQQRYDORUGH¼HjV

*UDQGHV2So}HVGR3ODQRQ´ 
--------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------
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,QVWLWXWR3ROLWpFQLFRGH7RPDU 
Presente minuta de protocolo de cooperação que fica apensa em fotocópia à
minuta da acta. O Instituto Politécnico de Tomar e a Câmara Municipal de Ferreira
do Zêzere, propõem-se conjugar as suas capacidades para a criação conjunta de um
centro escolar com a designação de “ Centro de Estudos e Formação Especializada
de Ferreira do Zêzere” , a fim de promover projectos nas áreas da formação, do
ensino e da investigação. Aprovado por unanimidade a minuta do protocolo. ----------------(QFHUUDPHQWR E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada,
depois de lida e aprovada a minuta da acta, que contem 40 folhas, quando eram
16h e 40m. ---------------------------------------------------------------------------------------O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________

