MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ORDEM

DE TRABALHOS

SESSÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Dia 27-12-2019)
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 27 de setembro de 2019.

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

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 para comparticipação de despesas com
o apoio de 50% do valor das despesas com as obras do Cemitério, com o limite máximo de
1.380,59€, solicitado pela Freguesia de Igreja Nova do Sobral, 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 de comparticipação de despesas
atinentes ao seguro e ao subsídio de alimentação para um trabalhador (Sandra Cristina F.
Henriques) integrado na candidatura ao programa CEI do IEFP, apresentado pela Junta de
Freguesia de Águas Belas, 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. -------------------------------------------------------

4.

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) Instalação de sinalização vertical (sinal de informação, H4-via pública sem saída) na Rua das
Fontes, sita na localidade de Jamprestes, freguesia de Chãos; ---------------------------------------b) Instalação de sinalização vertical (sinal de cedência de passagem, B2 – paragem obrigatória
em cruzamentos ou entroncamentos) na Rua da Matana, sita na localidade e freguesia de
Ferreira do Zêzere. ------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a nomeação do Revisor Oficial
de Contas, ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º
73/2013, de 3 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------

6.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, atinente ao estudo de viabilidade
económico-financeiro e racionalidade económica de suporte à participação de cada município
na Associação de Municípios para a Gestão do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais
Errantes-CIRAE, conforme preconizado nos n.1 e 2 do artigo 32.º da Lei 50/2012, de 31 de
agosto, na sua atual redação, aplicável face ao disposto no n.º 3 do artigo 56.º conjugado com o
n.º 2 do artigo 53.º, ambos do mesmo diploma. --------------------------------------------------------------
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7.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, relativa à metodologia de
transferência de Bens e Relações Jurídicas afetos ao sistema, bem como minutas da Cessão da
Posição Contratual do Município para a Tejo Ambiente, EIM, S.A. nos contratos estabelecido
com os utilizadores, bem como nos contratos estabelecidos com outras entidades,
nomeadamente Resitejo e Águas de Lisboa e Vale do Tejo, ao abrigo da competência que lhe é
conferida pelas alíneas p) e K) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --

8.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, subsequente à retificação do tarifário
para 2020, efetuado pela Tejo Ambiente, EIM, S.A., por força do parecer da ERSAR, constante
do contrato de gestão delegada, ao abrigo da competência que lhe é conferida pela alínea K) do
n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------

9.

Apreciação e votação da e 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. ------------------------

10. Apreciação e votação das Grandes Opções do plano e Orçamento para 2020, conforme alínea
a) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------11. Apreciação e votação do Mapa de Pessoal e respetiva caraterização dos postos de trabalho e
competências para o ano de 2020, conforme alínea o) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------12. Eleição/designação dos representantes da Assembleia Municipal em diversos organismos ou
comissões, nos termos da lei e em cumprimento da alínea k) do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------a) Comissão de Seleção e Acompanhamento das Propostas de Apoio ao Associativismo (2
representantes da Assembleia Municipal); -----------------------------------------------------------------b) Comissão Municipal de Juventude (1 membro da Assembleia Municipal de cada partido ou
grupo de cidadãos eleitores representados na Assembleia Municipal – substituição do
membro representativo do CDS.-PP.NC). -------------------------------------------------------------------13. 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Apreciação dos apoios/auxílios (financeiros e não financeiros) concedidos às freguesias, 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, conjugada com o n.º 6 da proposta de concessão de apoio às
freguesias aprovada pela Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de 27 de abril de 2018.
Ferreira do Zêzere, 19 de dezembro de 2019.

Luís Ribeiro Pereira
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