MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ORDEM DE TRABALHOS
0

3ª SESSÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
(dia 18 de junho 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 2ª Sessão Ordinária realizada em 16 de abril 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 conceder a isenção total das
referidas taxas (460,00€) referente à construção de instalações sanitárias e muros de vedação,
no lugar de Rebalvia, apresentada Junta de Freguesia do Bêco, 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 a transferência de capital para
apoiar com 50% do valor das despesas com as obras realizadas no edifício do Mercado, com o
limite máximo de 1.614,38€, mediante apresentação de documentos de despesa e respetivo
recibo, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de comparticipação de despesas
atinentes ao seguro e ao subsídio de alimentação para um trabalhador (Vítor Duarte Tomás)
integrado na candidatura ao programa CEI – Medida Contrato Emprego-Inserção do IEFP,
apresentado pela União das 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. ------------

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, no antigo traçado da EN 348, no lugar de Pias, sito na União
das Freguesias de Areias e Pias;-------------------------------------------------------------------------------
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b) Colocação de sinal de trânsito, para a Rua Padre Adriano, no lugar do Rio Cimeiro, sito na
freguesia de Nossa Senhora do Pranto; -------------------------------------------------------------------c) Colocação de sinal de trânsito para a Rua Padre Adriano, no lugar de Vale Serrão, sito na
freguesia de Nossa Senhora do Pranto; -------------------------------------------------------------------d) Colocação de sinal de trânsito, na Rua Dr.º Guilherme Félix de Faria Soeiro e Praceta Dr.º
Guilherme Félix de Faria Soeiro, no lugar de Ferreira do Zêzere, sito na freguesia de Ferreira
do Zêzere; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Retirada de sinal de trânsito, na Rua Dr.º Francisco Sá Carneiro, e colocação de sinalização
e sinalética, ambos no lugar de Ferreira do Zêzere, sito na freguesia de Ferreira do Zêzere;
f) Colocação de sinal de trânsito, na Rua Quinta do Ferrador, sito na freguesia de Ferreira do
Zêzere. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.

Apreciação e votação da Revogação da deliberação de 19 de fevereiro de 2021, referente à
aprovação da correção Material 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, suspendendo a publicação da Correção Material, de acordo com o n.º 7 do artigo
89° do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. --------------------------------------------------------------

7.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere para aprovação,
do Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 20172020, nos termos da Recomendação n.º 1/2009, do Conselho de Prevenção da Corrupção. -----

8.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, para aprovação,
do Projeto de Regulamento de Isenção de Derrama do Município de Ferreira do Zêzere, em
cumprimento 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.

Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas de 2020, nos termos da alínea I)
do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------

10. Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas Consolidadas do exercício
de 2020 – Grupo Público Municipal e a CLC do Município de Ferreira do Zêzere, ao abrigo da
competência que lhe é conferida pelo n.º 2 do art.º 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.
11. Apreciação do relatório de avaliação do cumprimento do Estatuto de Direito à Oposição no ano
de 2020, nos termos na alínea u) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
12. Apreciação e votação à 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2021, conforme alínea
o) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. ------------
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13. Compromissos Plurianuais: -----------------------------------------------------------------------------------------13.1) Apreciação dos compromissos plurianuais (quadro 1) efetuados ao abrigo da autorização
da Assembleia Municipal de 3 de novembro de 2017, conforme n.º 1 do art.º 6° da Lei
8/2012, de 21 de fevereiro; -------------------------------------------------------------------------------13.2) Apreciação e votação do pedido de autorização prévia para assunção de compromissos
(quadro 2), conforme n.º 1 do art.º 6.º da lei 8/2012, de 21 de fevereiro; -------------------13.2.1) Fornecimento de refeições escolares;---------------------------------------------------------13.2.2) Fornecimento de gasóleo rodoviário a granel, em fornecimentos contínuos; ------Fl. 2
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13.2.3) Fornecimento de transportes escolares, para o 2.º, 3.º Ciclo e Secundário. -------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, 11 de junho de 2021.
O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal
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Luís Ribeiro Pereira
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