MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ORDEM

DE TRABALHOS

SESSÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
(dia 23-02-2018)
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 22 de dezembro de 2017. ----------------------

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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1.

Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal acerca da atividade e
situação financeira do município, ao abrigo da competência que lhe é conferida pela alínea c) do
n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------

2.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de delimitação do território para efeitos
de aplicação do regime excecional de controlo prévio relativo à reconstrução de edifícios
destruídos ou gravemente danificados em resultado da catástrofe dos incêndios do último
verão, ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 1 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º
130/2017, de 9 de outubro. ----------------------------------------------------------------------------------------

3.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal atinente aos estudos de
sinalização/toponímia abaixo mencionados, ao abrigo da competência que lhe é conferida pela
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: ------------------------------a) Sinalização de trânsito (instalação de dois sinais de perigo A19a – Animais) na Rua Luís de
camões na localidade de Raposeira, freguesia de Areias e Pias; ------------------------------------b) Sinalização de trânsito na EM520, nas localidades de Vale Perro, freguesia de Nossa Senhora
do Pranto e Senhora da Orada, freguesia de Beco; ----------------------------------------------------c) Sinalização de trânsito (instalação de sinais de estrada sem saída) na Rua Nossa Senhora da
Purificação em Frazoeira, na Rua da Botica em Carril e na Rua D. Manuel I em Gagida, sitas
na freguesia de Nossa Senhora do Pranto; ----------------------------------------------------------------d) Sinalização de trânsito (instalação de sinais de proibição trânsito pesado) na Rua da
Sangrinheira, sita na localidade de Sangrinheira, freguesia de Ferreira do Zêzere; ------------e) Sinalização de trânsito (instalação de dois sinais de perigo A19a – Animais) na Rua Francisco
se Sousa Godinho, na localidade do Vale, freguesia de Águas Belas;
f) Sinalização de trânsito (instalação de um sinal vertical Stop) na rua perpendicular com a Rua
Dr. Guilherme Félix Faria Soeiro, na vila e sede de freguesia de Ferreira do Zêzere; -----------
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Apreciação dos compromissos plurianuais efetuados ao abrigo da autorização da Assembleia
Municipal de 3 de novembro de 2017, conforme n.º 1 do art.º 6.º da lei 8/2012, de 21 de
fevereiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ferreira do Zêzere, 19 de fevereiro de 2018.
O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal
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Luís Ribeiro Pereira
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