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Email n.º 562
Exmo. Sr. Dr. Presidente da Assembleia da República
Remete-se em anexo a V. Ex.ª o ofício, para os devidos efeitos.
Com os melhores cumprimentos,
O Chefe da Divisão de Urbanismo Obras Municipais e Ambiente
João Pedro Frias Freitas, Eng.º Civil
____________________________________________________________
Divisão de Urbanismo Obras Municipais e Ambiente Município de Ferreira do Zêzere Pç
Dias Ferreira
2240-341 Ferreira do Zêzere
Telef. 249 360 150
Fax: 249 360 169
E-mail: servicos.tecnicos@cm-ferreiradozezere.pt
De: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt
[mailto:Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt]
Enviada: terça-feira, 12 de Janeiro de 2016 17:19
Para: CMFZ - Geral
Assunto: Envio de Requerimento à câmara municipal de ferreira do zêzere

Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o Requerimento apresentada/o
por vários Senhores Deputados, registado com o n.º 101/XIII/1AL.
Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos
requerimentos é de 30 dias.
Divisão de Apoio ao Plenário

"Esta mensagem pode conter informação considerada confidencial. Se o receptor não for o destinatário indicado, não deverá
copiar ou endereçar a mensagem a terceiros. Nesta situação, o receptor deverá destruir a mensagem e por gentileza informar o
emissor do sucedido. O conteúdo desta mensagem, bem como dos respectivos anexos é da responsabilidade exclusiva do
emissor, não podendo o Município de Ferreira do Zêzere ser responsabilizado por eventuais consequências.
This message may contain confidential information. If you are not the addressee indicated in this message you should not copy
or address this message to anyone. In this event we ask you to kindly delete the message and notify the sender. The contents of
this message and attachments are the responsibility of the individual sender and under no circumstances can Ferreira do Zêzere
City Council be liable for any resulting consequences."

Exmo. Sr.
Presidente da
Assembleia da República
Av. D. Carlos l - 128 - 5º andar
1200-651 LISBOA
Sua referência

Sua comunicação

Enviado

Nossa referência

Data

Of.º nº 562

18/01/2016

digitalmente

Assunto:

Utilização de pesticida glifosato

Tendo em conta o correio eletrónico que a Assembleia da República endereçou a esta
Autarquia em 12/01/2016, levo ao conhecimento de V. Ex.ª que:
- Esta Autarquia tem aplicado produtos fitofarmacêuticos em espaços públicos,
dispondo da Autorização n.º 36 – AT – ZU/ZL/VC de 19/05/2015, emitida pela
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária;
- No ano de 2015 foram aplicados 2420 litros (2,42 ton) de herbicida com glifosato na
sua composição, sendo que a sua quase totalidade foi utilizado nas bermas de caminhos
e estradas municipais situados em espaços rurais;
- Esta Autarquia não dispõe de plano para abandonar o uso de herbicidas em espaços
públicos, tendo em conta a insuficiência de meios para promover a sua implementação.

Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da Câmara Municipal

Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores
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