MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ORDEM

DE TRABALHOS

SESSÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
(dia 21-09-2018)
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 29 de junho de 2018. ----------------------------

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 de comparticipação de despesas com tintas para pintura do
Cemitério de Dornes, apresentado pela Freguesia de Nossa Senhora do Pranto, ao abrigo da
competência que lhe é conferida pela alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal atinente ao estudo de sinalização para
colocação de placas orientadores da localidade de Barbatos a colocar no entroncamento da
Rua dos Maria com a Estrada do Divino Salvador, na freguesia de Areias e Pias, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Apreciação e votação da alteração às Normas do Ancoradouro Municipal, ao abrigo da
competência que lhe é conferida pela alínea g) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Apreciação e votação das Normas de acesso público à Internet, disponibilizado pelo Município
de Ferreira do Zêzere, ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para cessão do uso e exploração de bens
do domínio bem como fixar as respetivas condições gerais para arranjos paisagísticos de duas
rotundas, ao abrigo da alínea p) do n.º 1 do art.º 25.º, conjugada com as alíneas qq) e ccc) do n.º
1 do art.º 33.º, ambas da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------

a) Rotunda da Gravulha, sita em Gravulha, freguesia de Águas Belas; -----------------b) Rotunda dos Mansos, sita em Ereira, freguesia de Águas Belas. ----------------------
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7.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração da delimitação da área de
reabilitação urbana de Ferreira do Zêzere, ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo
artigo 13.º da Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação. ---------------------------------

8.

Apreciação e votação dos documentos apresentados pela Resitejo e atinentes ao processo da
criação de Empresa Intermunicipal, conforme solicitado pelo Tribunal de Contas, nos termos do
n.º 1 do art.º 22.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua atual redação, conjugado com a
alínea n) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------

9.

Apreciação e votação da participação variável no IRS, ao abrigo da competência que lhe é
conferida pela 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. ----------------------------------------

10. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à taxa da Derrama, ao abrigo
da competência que lhe é conferida pela 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. -------------------------------------------------------------------------------11. Apreciação e votação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), ao abrigo da
competência que lhe é conferida pela 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. ---------------------------------------------------------------------------------------12. Apreciação e votação e votação do pedido de autorização prévia para assunção de compromissos
referente à empreitada de “Requalificação do Espaço Público em Ferreira do Zêzere – 1ª
fase”, conforme n.º 1 do art.º 6.º da lei 8/2012, de 21 de fevereiro. -----------------------------------13. Apreciação dos compromissos plurianuais efetuados ao abrigo da autorização da Assembleia
Municipal de 1 de novembro de 2013, conforme n.º 1 do art.º 6.º da lei 8/2012, de 21 de fevereiro.
Ferreira do Zêzere, 17 de setembro de 2018.
O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal
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Luís Ribeiro Pereira
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