MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ORDEM

DE TRABALHOS

SESSÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
(dia 25-09-2015)

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 26 de junho 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pç. Dias Ferreira , 38 2240-341 Ferreira do Zêzere
249 360 150  249 360 169
 assembleia.municipal@cm-ferreiradozezezre.pt

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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Eleição de dois membros da Assembleia Municipal para integrar a Comissão de Seleção e
Acompanhamento das Propostas de apoio ao Associativismo, ao abrigo da alínea k) do n.º 2 do
art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 3 do art.º 5.º do Regulamento
Municipal de Apoio ao associativismo. ---------------------------------------------------------------------------

3.

Eleição de um representante das Juntas de Freguesia para integrar a comissão municipal de
proteção civil, ao abrigo da alínea k) do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
conjugado com a alínea i) do art.º 41.º da Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto. -------------------------------

4.

Apreciação e votação do projeto de Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, ao
abrigo da alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------

5.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de Delimitação da Área de Reabilitação
Urbana de Ferreira do Zêzere, ao abrigo do art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de
outubro, na sua atual redação. --------------------------------------------------------------------------------------

6.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para reconhecimento de interesse público
municipal das atividades económicas abaixo mencionadas, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo
5.º do decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro: -----------------------------------------------------------

a) Regularização da atividade industrial requerida por Construções Vias Manso, Lda; -----b) Regularização da atividade industrial requerida por Explazeite – Transformação de
Azeites, Lda; --------------------------------------------------------------------------------------------c) Regularização da atividade pecuária requerida por Zêzerovo, S.A.; ------------------------d) Regularização da atividade pecuária requerida por Agrozel, S.A.; --------------------------e) Regularização da atividade pecuária requerida por Agropefe, S.A; --------------------------
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7.

Apreciação e votação da participação variável no IRS, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 25
da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, conjugada com o n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3
de setembro.

8.

Apreciação e votação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), nos termos da alínea d)
do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, conjugada com o n.º 5 do art.º 112.º do
Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro (CIMI) na sua atual redação. -----------------------------

9.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à taxa da Derrama, nos termos da
alínea c), in fine, do n.º 1 e alínea d) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
conjugada com o n.º 1 e n.º 4, do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ---------------------

10. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para contração de empréstimo destinado
à aquisição de um imóvel, no valor de 900.000,00 €, ao abrigo da alínea f) do n.º 1 do art.º 25 da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do n.º 5 do art.º 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ---11. Apreciação e votação da 1ª alteração ao Mapa de Pessoal de 2015, conforme alínea o) do n.º 1 do
art.º 53.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------12. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal 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 de 2015, nos termos do n.º 2 a 6 do art.º 62.º, art.º 64.º
e alíneas b) e d) do n.º 2 do art.º 47.º da LOE 2015. -----------------------------------------------------------13.

Apreciação dos compromissos plurianuais efetuados ao abrigo da autorização da Assembleia
Municpal de 1 de novembro de 2013, conforme n.º 1 do art.º 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e
apreciação e votação do pedido de autorização de assunção de compromissos com transportes
escolares do 2.º, 3.º Ciclo e Secundário, conforme n.º 1 do art.º 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro.

14. Apreciação e votação do pedido de autorização de assunção de compromissos com o procedimento
para o fornecimento de refeições escolares (ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara
de 21/09/2015), conforme n.º 1 do art.º 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro. --------------------------15. Apreciação do relatório semestral de auditoria e parecer sobre a informação financeira, nos
termos da alínea d) do n.º 2 do art.º 77 da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, na sua atual redação. -

Ferreira do Zêzere, 21 de setembro de 2015.

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal

Dias Ferreira , 38 2240-341 Ferreira do Zêzere
360 150  249 360 169
mbleia.municipal@cm-ferreiradozezezre.pt

Luís Ribeiro Pereira
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