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--------Aos vinte e oito 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$QWHVGD2UGHPGR'LD
--------3HOR 6U 3UHVLGHQWH foi dado conhecimento aos vereadores e entregou
fotocópia da acção movida pelo Sr. Dr. Godinho Mónica, tendo por base as
informações prestadas pelo presidente no uso da sua competência na Assembleia
Municipal de 19 de Dezembro de 2003. ------------------------------------------------------------3UHVHQWH 5HVXPR 'LiULR GD 7HVRXUDULD Q, no valor total de
518.784,01 ¼ TXLQKHQWRV H GH]RLWR PLO VHWHFHQWRV H RLWHQWD H TXDWUR HXURV H XP
cêntimos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 136.920,34 ¼ FHQWR H
trinta e seis mil novecentos e vinte euros e trinta e quatro cêntimos), Operações
Não Orçamentais no valor de 327.932,88 ¼ WUH]HQWRVHYLQWHHVHWHPLOQRYHFHQWRV
e trinta e dois euros e oitenta e oito cêntimos) e documentos no valor de 53.927,72
¼ FLQTXHQWDHWUês mil novecentos e vinte e sete euros e setenta e dois cêntimos). ----------Tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------&RQWDELOLGDGH±3DJDPHQWRV
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--------Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de 591.187,79 ¼
(quinhentos e noventa e um cento e oitenta e sete euros e setenta e nove cêntimos). --------Tomaram conhecimento. ---------------------------------------------------------------------7DJXVJiV$XPHQWRGH&DSLWDO 
&DL[D *HUDO GH 'HSyVLWRV, de 07/12/06, informa que a Tagusgás vai
proceder a um aumento de capital reservado a accionistas. Tomaram
conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------5HTXDOLILFDomRGD5HGHGR&LFOR 
'LUHFomR5HJLRQDOGH(GXFDomRGH/LVERD, nº1424, informa da suspensão
de seis escolas a partir do ano lectivo 2007/2008.A Câmara tomou conhecimento e
deliberou por unanimidade, não aceitar a suspensão da escola de Outeiros e
Pardielas, em virtude das escolas acolhedoras, Águas Belas e Ferreira do Zêzere,
respectivamente, estarem no limite máximo da sua capacidade. ------------------------$JUDGHFLPHQWR
--------5DQFKR)ROFORUHH(WQRJUiILFRGD9LODGH3LDV, de 10/12/06, agradecem
todo o apoio dado pela Câmara. Tomaram conhecimento. ---------------------------------------3URMHFWR0XVLFDO
2UTXHVWUD &OiVVLFD GR &HQWUR, informam do lançamento do projecto
musical “ A Orquestra Clássica do Centro”. Discutido o assunto, a Câmara
deliberou aceitar o protocolo cuja fotocópia fica anexa à minuta, para uma
actuação incluindo o artista “Rão Kyao”, a realizar no ano de 2007, (conforme
clausula nona) pela importância de 5.500,00 ¼ FLQFR PLO H TXLQKHQWRV HXURV 
Deliberado também ver a possibilidade do espectáculo ser realizado no dia 13 de
Junho (feriado municipal). ----------------------------------------------------------------------------/RFDOL]DomRGH(VWDEHOHFLPHQWR&RPHUFLDO 
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3LQJR'RFH'LVWULEXLomR$OLPHQWDU6$, nº1584 de 15/12/06, informam
que aquando da construção do estabelecimento comercial Pingo Doce, incluirão
como trabalhos da sua responsabilidade a “ Elaboração do projecto de execução de
arranjos exteriores do arruamento do Campo da Bola” e a “ Execução dos trabalhos
de arranjos exteriores do troço adjacente ao Pingo Doce” , conforme planta que
anexam. A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------&RQVWLWXLomRGHFRPSURSULHGDGH 
$PpULFR'XDUWH)UHLUH(GLWH'XDUWH)UHLUH0DULDGH)iWLPD'XDUWH
)UHLUHH-RUJH0DQXHO'XDUWH)UHLUH de 07/12/06, pedem o parecer da Câmara
nos termos do nº1 do art. 54º da Lei nº64/2003, de 23 de Agosto, relativamente ao
prédio descrito na matriz predial sob o artigo 52º, Secção S, da freguesia de Areias;
Presente Informação da Duoma sobre o assunto. Deferido o pedido de constituição
de compropriedade, de acordo com a informação técnica. ---------------------------------------0DULD,VDEHO5LEHLUR6DQWRV1XQHVQDTXDOLGDGHGHFDEHoDGHFDVDOGD
+HUDQoDGH$QJHOLQDGH-HVXV pede o parecer da Câmara nos termos do nº1 do
art. 54º da Lei nº64/2003, de 23 de Agosto, relativamente aos prédios descritos na
matriz predial sob os artigos 43º, Secção AF e 48º Secção AJ, da freguesia de
Ferreira do Zêzere; Presente Informação da Duoma sobre o assunto. Deferido o
pedido de constituição de compropriedade, de acordo com a informação técnica. -----------0RGLILFDomR GR 2UoDPHQWR Q QR YDORU GH  ¼ H

0RGLILFDo}HV jV $FWLYLGDGHV 0DLV 5HOHYDQWHV 1 ± Ratificação do despacho
do Sr. Presidente. Aprovado, com duas abstenções dos vereadores Sr. Carlos

Salgado e Sr. Carlos Martins e ratificado o despacho do Sr. Presidente.---------------3ODQR1DFLRQDOGH/HLWXUD±3URWRFROR 
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--------Presente candidatura ao Programa de acções de promoção da Leitura
(Itinerâncias Culturais), promovido pelo Instituto Português do Livro e das
Bibliotecas, a fim da Câmara autorizar a candidatura a cinco acções que são:
“ Contapetes” (sessão de contos); “ O Senhor B” (atelier mais espectáculo); “ A
árvore livreira” ; “ Palavras-chave” ; “ Experiências com letras” . Aprovado por
unanimidade. Presente também uma outra informação, dentro do mesmo tema, que
fica apensa em fotocópia à minuta da acta. -------------------------------------------------3ODQR GH $FWLYLGDGHV  GD /RJRV  $VVRFLDomR SDUD R

'HVHQYROYLPHQWRGH$VVHVVRULDH(QVDLRV7pFQLFRV
--------A Câmara tomou conhecimento. Deliberado enviar à Assembleia
Municipal, para conhecimento.-----------------------------------------------------------------------3HOR6U3UHVLGHQWH, foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos
trabalhos os seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------“Filipe Dinis Mendes de Figueiredo, sobre estágio profissional” -----------------------“ Luísa da Conceição, sobre constituição de compropriedade” --------------------------“ Federação do Folclore Português, agradecimento” --------------------------------------Aceite por unanimidade as introduções solicitadas. --------------------------------------)LOLSH 'LQLV 0HQGHV GH )LJXHLUHGR, de 22/12/06, licenciado em
Engenharia Civil e do Ambiente, pede a realização de um estágio profissional na
Autarquia. Aceite o pedido de estágio. Em virtude do candidato Alexandre da Silva
Cruz, não ter aceite o estágio que tinha pedido, por se encontrar a trabalhar e o
Centro de Emprego de Tomar ter aprovado a candidatura, comunicar ao Centro de
Emprego o nome do novo estagiário; deliberação de Câmara de 21/09/2006 foi
aprovada a referida pedida de estágio.--------------------------------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE







--------/XtVDGD&RQFHLomR, de 21/12/06, pede o parecer da Câmara nos termos do
nº1 do art. 54º da Lei nº64/2003, de 23 de Agosto, relativamente ao prédio descrito
na matriz predial sob o art. 190, secção D, da freguesia de Paio Mendes; Presente
Informação da Duoma sobre o assunto. Deferido o pedido de constituição de
compropriedade. ----------------------------------------------------------------------------------------)HGHUDomR GR )ROFORUH 3RUWXJXrV, nº143 de 11/12/06, agradece o apoio
dado pela Câmara para o Encontro Nacional de Conselheiros Técnicos Regionais,
no passado dia 2 de Dezembro. Tomaram conhecimento.----------------------------------------(QFHUUDPHQWR E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada,
depois de lida e aprovada a minuta da acta, que contem 36 folhas, quando eram
16h e 25m. ---------------------------------------------------------------------------------------O Presidente:

_________________________________

Os Vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________

