MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ORDEM DE TRABALHOS
SESSÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
(dia 08-05-2020)
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 28 de fevereiro de 2020. -----------------------

3.

Assuntos gerais de interesse autárquico, ao abrigo do artigo 52.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, subsequente ao pedido apresentado
pela Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto, de comparticipação em 50% do valor das
despesas para a construção de dois Parques de Lazer, um no lugar de Paio Mendes e outro no
lugar de Frazoeira, com o valor máximo de 19.439,15€, mediante apresentação dos
documentos de despesa, 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, na sua atual redação. -----------------------------

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: -------------------------------
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a) Colocação de um sinal de trânsito para o estacionamento junto ao Posto de Turismo de
Dornes, freguesia de Nossa Senhora do Pranto; --------------------------------------------------------b) Colocação de um sinal de trânsito a nascente do campo Eng.º Lopo de Carvalho, sita na Vila
de Ferreira do Zêzere; -----------------------------------------------------------------------------------------c) Colocação de um sinal de trânsito, no âmbito da Rede Nacional de Mobilidade Elétrica,
confinante ao mercado municipal, na localidade e freguesia de Ferreira do Zêzere. ----------4.

Apreciação e votação da 1ª. alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2020, conforme alínea
o) do nº 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------

5.

Apreciação e votação do Plano Diretor Municipal – prorrogação de prazo de suspensão parcial
do PDM para regularizar o Ecocentro e a Estação de Transferência de Valadas, pelo período de
um ano, com início em 13 de julho de 2019. -------------------------------------------------------------------

6.

Apreciação votação dos documentos de prestação de contas de 2019, nos termos da alínea l)
do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------

7.

Apreciação e votação da Revisão Orçamental nº 1 e Revisão às GOP (PPI e AMR) n.º 1, nos
termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------

Fl. 1

MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ORDEM DE TRABALHOS
8.

Apreciação do relatório de avaliação do cumprimento do Estatuto de Direito à Oposição no ano
de 2018 e 2019, nos termos na alínea u) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.

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, 30 de abril de 2020.
O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal

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

Luís Ribeiro Pereira
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