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======== ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

OLIVEIRA DE AZEMÉIS, REALIZADA EM CATORZE DE DEZEMBRO DO ANO DOIS 

MIL E NOVE: ================================================ 

 

======== Aos catorze dias do mês de Dezembro do ano dois mil e nove, pelas dezanove 

horas, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, reuniu, em Sessão 

Extraordinária, a Assembleia Municipal de Oliveira de Azeméis, sobre a Presidência do 

Excelentíssimo Senhor Dr. Jorge Manuel Freitas de Oliveira e Silva, Secretariado pelos 

Senhores Isabel Maria Fernandes Guimarães Ferreira de Vilhena – Primeira Secretária e 

António Luís da Fonseca e Grifo – Segundo Secretário e cuja Ordem de Trabalhos era a 

seguinte: =================================================== 

 

 

======= Ponto um: Destaque da parcela municipal n.º 1684, sita em Fonte Joana, desta 

cidade – Aprovação. ============================================= 

 

 

======= Verificou-se a presença dos seguintes Membros da Assembleia Municipal: ==== 

 

======== Do Partido Social Democrata (PSD): António Manuel da Costa Alves Rosa, 

António da Silva Xará, José Francisco Brandão de Oliveira, Ana Maria Ferreira Alves da Silva 

Neves, José Domingos Campos da Silva, Rui Filipe Fernandes Nunes, Paula Regina Fernandes 

Duarte de Oliveira Pinto, Francisco Borges de Almeida Alves, José Filipe da Silva Carvalho, 

Ana Luísa Gonçalves Regala de Mendonça Humphrey, José da Silva Santos, André Lourenço 

Pinheiro Ribeiro, Francisco de Jesus Jacinto, Américo de Almeida Carvalho, Manuel Rebelo da 

Costa, Ramiro Pereira Alves Rosa, José Alves da Silva, Miguel Mendes da Silva, José António 

de Pinho Santos, Carlos Manuel Pinho Silva, Ilídio Barbosa Lopes, Pedro Joaquim da Silva 

Ribeiro, Hugo Manuel Gomes Silva Pereira e António de Jesus Silva. ================ 

  

======== Do Partido Socialista (PS): Manuel Francisco dos Santos Valente, Fernando 

Manuel Pais Ferreira, Helena Maria Dinis dos Santos, Fernando Ricardo Gomes Oliveira 

Bastos, José Ramos da Silva, Ana Lúcia Nunes de Sousa, Carlos Manuel Afonso de Bastos 

Oliveira, Manuel José Tavares Soares, Ana Raquel Simões Teixeira, Bruno Armando Aragão 

Henriques, José António Domingues Marques Lourenço, Cristina Maria Valente de Pinho, Rui 

Jorge da Silva Cabral, Armindo Fernandes Martins Nunes e Bernardo Amaro Moreira Simões.  

  

======== Do Partido Popular (CDS/PP): Miguel Ângelo de Carvalho Santos Portela e João 

Carlos Amaral Osório Nunes Silva. ==================================== 
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======== Independente: Rodrigo Moreira da Silva. ======================== 

 

======== Ausência: Diamantino Melo de Almeida. ======================== 

 

 

======== O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu início à Sessão 

declarando: ================================================== 

 

======== Boa tarde. Como é uma Sessão Extraordinária não há “Período de Antes da 

Ordem do Dia”. =============================================== 

 

======== O Senhor Presidente da Mesa deu início à Sessão. =================== 

 

 

========= PERÍODO DA ORDEM DO DIA (ART.º 20º DO REGIMENTO) ======== 

  

======== Seguindo os trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, deu início ao 

Período da Ordem do Dia. ========================================= 

 

======= Ponto um: Destaque da parcela municipal n.º 1684, sita em Fonte Joana, desta 

cidade – Aprovação. ============================================= 

 

======== Pela Câmara Municipal, foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - O 

pedido efectuado para a instrução de processo de regularização da área de equipamento sita em 

Fonte Joana, e que após reunião de todos os elementos e pareceres relevantes sobre a matéria, 

concluiu-se que o procedimento mais explícito e adequado à situação em presença é o destaque, 

tal como é equacionado na Regime Jurídico de Urbanização e Edificação; - Que nos termos do 

n.º4 do art.º 6º do RJUE "Os actos que tenham por efeito o destaque de uma única parcela de 

prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano estão isentos de licença desde 

que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos"; - Que se 

encontram preenchidos os requisitos para se efectuar o destaque na parcela municipal n.º 1684, 

sita em Fonte Joana, Oliveira de Azeméis, conforme Informação Técnica, certidões e plantas, 

documentos estes que ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas, propõe-se: A 

aprovação pelo Órgão Executivo da presente pretensão, ao abrigo e nos termos do disposto na 

alínea b) do n.º3 do art.º53º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 

n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro e alínea o) do n.º1 do art.º 13º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro.” ================================================== 

 



03                  14         12         2009         

 

 

 

 

                                                                              

 

71 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. =================== 

 

======== Muito obrigado, Senhor Presidente. Aproveito para o cumprimentar e para 

cumprimentar todos os Membros da Assembleia, Comunicação Social, os Funcionários e o 

Público. Se o Senhor Presidente me autorizasse eu passava a palavra ao Senhor Vice-Presidente 

Dr. Ricardo Tavares, para apresentar o ponto. ============================= 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Vice-Presidente Dr. Ricardo Tavares, para apresentar o ponto. =============== 

 

======== Boa noite a todos. Esta proposta visa regularizar uma parcela de terreno com a 

área de dez mil quinhentos e oitenta metros quadrados, onde estão localizados as piscinas 

municipais e o pavilhão. São dois edifícios, duas construções que estão num terreno e o que se 

visa aqui é destacar a parcela onde está as piscinas municipais da parcela onde está o pavilhão 

municipal. A operação urbanística chama-se destaque e cumpre o art.º 6.º, n.º 4 do RJUE 

(Regime Jurídico da Urbanização e Edificação). Esta proposta foi aprovada por unanimidade 

em reunião de Câmara. =========================================== 

 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição. ======  

 

======== Posto isto, o Senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto número um à 

votação, tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ======== 

 

 

=== PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO (ARTIGO 21º DO REGIMENTO) === 

 

======== Aberto o período de inscrições, registou-se o pedido de inscrição do Senhor Eng.º 

Paulo Alegria. ================================================ 

 

======== O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal concedeu o uso da 

palavra ao Senhor Eng.º Paulo Alegria, residente na freguesia de Oliveira de Azeméis. ===== 

 

======== Boa noite. É muito simples o que eu venho aqui falar. Já no mandato anterior, em 

que fazia parte da Bancada do Partido Socialista, falei aqui e vinha solicitar mais uma vez este 

pedido ao Senhor Vereador do trânsito, ao Dr. Ricardo. É uma situação em que, julgo eu, 

qualquer dia haverá lá um acidente e é melhor prevenir do que remediar. No cruzamento da 

Avenida Ernesto Soares Pinto Basto com a Rua dos Bombeiros. Quando se sobe a Avenida 

Ernesto Soares Pinto Basto e se vira, em frente aos Bombeiros tem aquela passadeira lá e ela 
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está mesmo, mesmo, sobre a curva. Hoje institucionalizou-se que os peões quando chegam a 

uma passadeira, atiram-se para a passadeira, já nem olham para o lado direito, nem para o 

lado esquerdo, atiram-se e os carros que vêm, mesmo que muitas vezes venham a pouca 

velocidade apanham uma pessoa na passadeira. Quanto muito terá uma possibilidade porque a 

ambulância está ali mesmo ao lado para o poder levar ao hospital. Acho que era uma situação 

que deveria ser corrigida, porque quem faz aquilo é extremamente perigoso, está lá já há 

bastante tempo, ainda não se deu mas pode-se dar um acidente e era preferível talvez resolver 

isso. Aproveito a oportunidade, porque esta será a última Assembleia antes do Natal, para 

desejar a todos um Bom Natal. ======================================= 

 

======== Antes de terminar o Senhor Presidente da Mesa propôs a aprovação por minuta 

da acta relativa à presente Sessão, sendo a mesma aprovada por unanimidade. ========== 

 

======== Para terminar a Sessão o Senhor Presidente da Assembleia Municipal disse: === 

 

======== Boa noite e um Bom Natal para todos. ==========================  

 

======== E não havendo outros assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal declarou encerrada a Sessão, eram 19h e 30m, da qual para constar se lavrou a 

presente acta, que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos elementos constituintes da 

Mesa. ===================================================== 

 


