MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ORDEM DE TRABALHOS
SESSÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
(dia 19 de fevereiro de 2021)
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 5ª Sessão Ordinária realizada em 18 de dezembro de 2020. ----

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 para comparticipação de despesas
atinentes ao seguro e ao subsídio de alimentação do trabalhador Vítor Veiga Ramalho,
integrados na candidatura ao programa CEI do IEFP, apresentado pela 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. ----------------------------------------------------------------------------------

3.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para comparticipação de despesas
atinentes ao seguro e ao subsídio de alimentação do trabalhador César Augusto Montes
Pereira, , integrados na candidatura ao programa CEI do IEFP, apresentado pela União de
Freguesias de Areias e Pias, 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) Colocação de sinal de trânsito, na Rua Alfredo Keil, sito na freguesia de Ferreira do Zêzere;
b) Colocação de sinal de trânsito, no lugar de Fonte da Figueira, sito na freguesia de Areias e
Pias; --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Colocação de sinal de trânsito, no lugar de Bairradinha, sito na freguesia de Ferreira do
Zêzere; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Alteração de localização de lugar de estacionamento para deficientes, junto à Farmácia
Soeiro, sito na freguesia de Ferreira do Zêzere; --------------------------------------------------------e) Colocação de sinal de trânsito, na Rua Quinta das Acácias, sito na freguesia de Ferreira do
Zêzere; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fl. 1
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f)

Colocação de sinais de trânsito, na Rua D. Dinis, junto ao Posto de Turismo de Dornes, sito
na freguesia de Nossa Senhora do Pranto; ---------------------------------------------------------------g) Colocação de placas indicativas, no lugar de Encharia, sito na Freguesia de Nossa Senhora
do Pranto; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------h) Colocação de sinal de trânsito, na Rua Capitão Manuel Joaquim da Costa, n.º 93, no lugar
de Salão de Cima, sito na Freguesia de Nossa Senhora do Pranto. ---------------------------------5.

Apreciação e votação do Mapa de Demonstração do Desempenho Orçamental, do Mapa de
Demonstração dos Fluxos de Caixa, do Mapa de Resumo de Tesouraria, para efeitos de
integração do Saldo de Gerência do Ano de 2020, nos termos da alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------

6.

Apreciação e votação da Revisão Orçamental n.º 1 (Receita e Despesa) e Revisão n.º 1 Modificação às GOP (PPI e AMR), nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------

7.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere para aprovação
do Tarifário proposto pela Tejo Ambiente, E.I.M., S.A., para o ano de 2021, tendo em conta o
parecer da ERSAR, para ratificação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------

8.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal relativo a financiamentos bancários da
Tejo Ambiente, E.I.M., S.A., para ratificação da Assembleia Municipal. --------------------------------

9.

Apreciação e votação da Correção referente à Alteração por Adaptação ao PDM no que diz
respeito à Transposição das Normas do POACB (Plano de Ordenamento da Albufeira de
Castelo do Bode) para o PDM, de acordo com o n.º 7 do artigo 89° do Decreto-Lei n.º 80/2015,
de 14 de maio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Compromissos Plurianuais: -----------------------------------------------------------------------------------------10a) Apreciação dos compromissos plurianuais (quadro 1) efetuados ao abrigo da autorização
da Assembleia Municipal de 3 de novembro de 2017, conforme n.° 1 do art° 6° da Lei
8/2012, de 21 de fevereiro; -------------------------------------------------------------------------------10b) Apreciação e votação do pedido de autorização prévia para a Empreitada de
Requalificação do Espaço Público em Ferreira do Zêzere – 2ª Fase – Lote 1, Lote 2 e Lote
3 (quadro em anexo), efetuados ao abrigo da autorização da Assembleia Municipal de 3
de novembro de 2017, conforme n.º 1 do art.° 6.° da lei 8/2012, de 21 de fevereiro. ------
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Ferreira do Zêzere, 12 de fevereiro de 2021.
O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal

Luís Ribeiro Pereira
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