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--------------------------------------------- CERTIDÃO ----------------------------------------------------- 

Isabel da Conceição Martins David, Chefe de Divisão de Administração e Serviços 

Instrumentais, em regime de substituição, da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere------------ 

------- Certifica que na reunião ordinária pública do executivo, realizada no dia 23 de março de 

2022, se encontra exarada a seguinte deliberação: ------------------------------------------------------- 

 

“A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de acordo com a informação Técnica e 

Despacho da Chefe da DOMPAT, aprovar a caducidade do procedimento de elaboração da 

Alteração ao Plano de Urbanização da Vila de Ferreira do Zêzere, cuja a publicitação do início 

decorreu pelo Aviso n.º 15131 2020, publicado na 2ª serie do Diário da República em 

30/09/2020; Proceder à elaboração de Alteração ao Plano de Urbanização da Vila de Ferreira do 

Zêzere para: - Adaptar esse instrumento de planeamento às regras de classificação e de 

qualificação do solo previstas no Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio; - Permitir operações 

urbanísticas de ampliação em equipamentos da Segurança Social existentes; - Resolver as 

situações de conflito entre o espaço público e o espaço verde privado; - Efetuar pequenos 

ajustamentos no espaço público, decorrentes da experiência recolhida na execução do Plano; - 

Reavaliar os novos equipamentos a instalar na Vila; - Ponderar a localização do novo cemitério; 

- Identificar espaços para habitação social; - Adequar o Plano de Urbanização ao Plano de 

Acessibilidades. A Câmara Municipal deliberou, ainda, por unanimidade, aprovar os termos de 

referência respetivos (constantes em anexo) e dispensar esta alteração de realização de avaliação 

ambiental estratégica, face aos fundamentos constantes nos termos de referência.”----------------- 

------- Por ser verdade e me ter sido pedida, mandei passar a presente certidão, que vai por mim 

assinada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ferreira do Zêzere, Divisão de Administração e Serviços Instrumentais, aos vinte e nove dias do 

mês de abril de dois mil e vinte e dois. --------------------------------------------------------------------- 

 

 A Chefe da Divisão de Administração e Serviços Instrumentais 

(em regime de substituição) 

 

 

Isabel da Conceição Martins David 
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