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2ª SESSÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
(dia 16 de abril 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 1ª Sessão Ordinária realizada em 19 de fevereiro de 2021. ------

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, na sua atual redação. ------------------

2.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a comparticipação financeira de
transferência de capital para apoiar com 50% do valor das despesas com as obras realizadas
no edifício do Mercado, com o limite máximo de 2.071,32€, mediante apresentação de
documentos de despesa apresentado pela Junta de Freguesia de Chãos, 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 para conceder isenção total das taxas
(485,76€) referentes ao licenciamento de obras de alteração do edifício da sede da Junta de
Freguesia, 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,
na sua atual redação. -------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para conceder isenção total das taxas
(85,03€) referentes ao licenciamento de obras de reabilitação das instalações sanitárias
públicas de Dornes, apresentado pela Junta de 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, na sua atual redação. ---------------------------------------------------------

5.

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, na sua atual redação: -a) Colocação de sinal de trânsito, na Travessa dos Sobreiros, no lugar de Pombeira, sito na
freguesia de Ferreira do Zêzere; -----------------------------------------------------------------------------Fl. 1
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b) Colocação de sinal de trânsito, na Rua Drº José Manuel Garcez da Cunha, no lugar de
Quintas, sito na freguesia de Nossa Senhora do Pranto; ---------------------------------------------c) Colocação de sinal de trânsito, na Estrada dos Carvalhais, no lugar de Casais, sito na
freguesia de Ferreira do Zêzere; ----------------------------------------------------------------------------d) Colocação de sinal de trânsito, na Rua da Ereira, no lugar de Ereira, sito na freguesia de
Nossa Senhora do Pranto; ------------------------------------------------------------------------------------e) Colocação de sinal de trânsito, na Rua de São Sebastião, no lugar de Varela, sito na freguesia
de Águas Belas; --------------------------------------------------------------------------------------------------6.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere para aprovação,
do PMDFCI 2020-2029 (Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios) de Ferreira
do Zêzere, de acordo com o Regulamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios, nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação. -------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

Apreciação e votação da Revisão Orçamental n.º 2 (Receita e Despesa) e Revisão n.º 2 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, na sua atual redação. ---------------------------------------------------------

8.

Contrato Programa, com a Associação de Municípios para a Gestão do Centro Intermunicipal
de Recolha de Animais Errantes – CIRAE, de acordo com os seus estatutos, para conhecimento.

9.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere para aprovação,
da Declaração de Interesse Municipal do Arvoredo de acordo com o Regulamento de
Classificação e Valorização do Arvoredo de Ferreira do Zêzere, nos termos da alínea m) do n.º 2
do artigo 23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. --------------------------

10. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere para aprovação,
da Declaração de Interesse Municipal do projeto “Santuário das Raças Autóctones
Portuguesas, apresentado pela Quinta dos Templários – Contemporany Paradise Unipessoal,
Lda, nos termos alínea m) do n.º 2 do artigo 23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua
atual redação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Apreciação e votação da Prestação de Contas de 2020 da entidade Tejo Ambiente, EIM, S.A.,
dos resultados líquidos negativo do período para resultados transitados e da transferência de
subvenções financeiras, para efeitos do disposto no artº 40º, nº 2 e 8 da Lei nº 50/2012, de 31
de agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12. Apreciação e votação à 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2021, conforme alínea
o) do nº 1 do artº 25 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. ----------------13. Compromissos Plurianuais: -----------------------------------------------------------------------------------------13a) 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; -------------------------------------------------------------------------------13b) Apreciação e votação do pedido de autorização prévia para o Fornecimento de energia
elétrica em regime de mercado livre – BTN - Baixa Tensão Normal e MT - Média Tensão
(quadro 2), 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. ---------Fl. 2
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13c) Apreciação e votação do pedido de autorização prévia para a Empreitada de Recuperação
de Vias Municipais – Lote 1, Lote 2, Lote 3 e Lote 4, 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. --------------------------------------------------------------------------------

Ferreira do Zêzere, 09 de abril de 2021.
O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal
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Luís Ribeiro Pereira
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