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EDITAL 

 

======= Dr. Jorge Manuel Freitas de Oliveira e Silva, Presidente da Assembleia Municipal de 

Oliveira de Azeméis, faz saber, para efeitos do disposto no art.º 91° (Publicidade das 

deliberações) da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

A/ 2002 de 11 de Janeiro, as deliberações tomadas na Assembleia Municipal Ordinária de 29 
de Abril de 2011: ========================================================== 

 

======= Ponto um: Votação da acta n.º 10 – Aprovado por unanimidade; ================= 

 

======= Ponto dois: Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca 

da actividade e situação financeira do Município – Apreciou e tomou conhecimento; =========== 

 

======= Ponto três: Certificação legal das Contas do Município - Parecer do Revisor/ Auditor 

externo – Conhecimento e apreciação – Apreciou e tomou conhecimento; ================== 

 

======= Ponto quatro: Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do 

Município/ 2010 - Aprovado por maioria; ============================================ 

 

======= Ponto cinco: Proposta de aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2010 – 

Aprovado por unanimidade; =================================================== 

 

======= Ponto seis: Apreciação do Inventário de 2010 de todos os bens, direitos e obrigações 

patrimoniais e respectiva avaliação, do Município – Apreciou e tomou conhecimento; ========== 

 

======= Ponto sete: Relatório final de acompanhamento e execução do Plano de saneamento 

Financeiro – Reporte a 31/12/2010 – após encerramento das contas –- Apreciou e tomou 

conhecimento; ============================================================ 

 

======= Ponto oito: Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracção Conexas – 

Relatorio de Execução 2010 - Tomou conhecimento; ================================== 
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======= Ponto nove: Apoio Financeiro ao Centro de Línguas de Oliveira de Azeméis - 

Ratificação – Retirado; ========================================================= 

 

======= Ponto dez: Alteração do valor do spread relativo ao contrato de empréstimo a curto 

prazo para o ano económico de 2011, celebrado com o Banco Bilbao Vizcaya Argenteria, SA 

(BBVA) – Aprovado por unanimidade; ============================================= 

 

======= Ponto onze: Isenção total de taxas, preços, impostos e outras receitas municipais à 

Fundação La Salette – Aprovado por unanimidade; =================================== 

 

======= Ponto doze: Isenção/Prescrição de Pagamentos de transportes em viaturas municipais 

– Aprovado por unanimidade; ================================================== 

 

======= Ponto treze: Protocolo de colaboração a celebrar com a Associação Académica da 

Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis, para a 

realização do evento “Queima das Fitas de 2011” – Autorizado por unanimidade; ============= 

 

======= Ponto catorze: Protocolo de colaboração a celebrar com a Banda de Música de 

Loureiro, para a realização da “11.ª MasterClass de Fagote”, de 18 a 22 de Abril, em Loureiro – 

Autorizado por unanimidade; =================================================== 

 

======= Ponto quinze: Protocolo de colaboração a celebrar com a Fundação La-Salette, para o 

financiamento das actividades a desenvolver pela Fundação, incluindo a realização das Festas de 

La-Salette, bem como a como a contratualização de bens e serviços necessários para o efeito – 

Autorizado por maioria. ======================================================== 

 

======= Ponto dezasseis: Protocolo de colaboração institucional com a Associação Comercial 

no âmbito do programa Modcom C 2010 – 2.ª fase – Autorizado por unanimidade; ============ 

 

======= Ponto dezassete: Protocolo de delegação de competências a celebrar com a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do Pinheiro da Bemposta, para 

implantação de um piso sintético no recreio da EB1 de Areosa – Autorizado por unanimidade; === 

 

======= Ponto dezoito: Contrato-programa a celebrar com a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis, para a cooperação financeira de apoio à 
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construção do novo Quartel dos Bombeiros no âmbito da candidatura apresentada ao abrigo do 

Programa Operacional Valorização do Território – Autorizado por unanimidade; ============= 

 

======= Ponto dezanove: Contrato-programa para a formação desportiva a celebrar com o 

Clube Desportivo de Cucujães – Autorizado por unanimidade; =========================== 

 

======= Ponto vinte: Protocolo de parceria a celebrar com a Federação de Ginástica de 

Portugal e a GEDAZ – Gestão de Equipamentos Desportivos de Azeméis, EEM, para a realização 

do “Seniorgym 2011 – VI Festival Nacional de Ginástica Saúde e Vida Activa” – Autorizado por 

unanimidade; ================================================================ 

 

======= Ponto vinte e um: Protocolo a celebrar com a WRITE-UL, para a recolha, tratamento e 

reciclagem de produtos, materiais ou resíduos, descritos no Anexo I do DL n.º 230/2004 de 10 de 

Dezembro, que sejam produzidos, recolhidos ou detidos pelo Município de Oliveira de Azeméis – 

Autorizado por unanimidade; ==================================================== 

 

======= Ponto vinte e dois: Aprovação definitiva do Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança – Aprovado por unanimidade; ========================================== 

 

======= Ponto vinte e três: Melhoramento dos níveis de visibilidade no entroncamento da Rua 

Francisco Abreu e Sousa com a Rua Domingos José da Costa – Aprovado por unanimidade; ==== 

 

======= Ponto vinte e quatro: Pedido da Escola Livre para a marcação de lugares de 

estacionamento na Praceta Escola Livre de Azeméis – Aprovado por unanimidade; =========== 

 

======= Ponto vinte e cinco: Proposta de sinalização vertical diversa para a freguesia de 

Fajões – Aprovado por unanimidade; ============================================= 

 

======= Ponto vinte e seis: Proposta de sinalização horizontal (estacionamento proibido em 

frente ao prédio) na Rua Tomás da Costa, freguesia de Oliveira de Azeméis – Aprovado por 

unanimidade; ================================================================ 

 

======= Ponto vinte e sete: Falta de sinalização na Rua Bento Landureza, freguesia de Oliveira 

de Azeméis – Aprovado por unanimidade; ========================================== 
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======= Ponto vinte e oito: Ordenação do trânsito na Rua Dr. José Alexandre Simões Oliveira e 

Beco Camilo Ferreira – Aprovado por unanimidade; ================================== 

 

======= Ponto vinte e nove: Proposta de sinalização horizontal na Rua Correia Ferreira Silva, 

lugar de Barbeiro, freguesia de Fajões – Aprovado por unanimidade; ===================== 

 

======= Ponto trinta: Criação de zona de estacionamento proibido na Rua do Centro Vidreiro, 

lugar de Bustelo, freguesia de S. Roque – Aprovado por unanimidade; ==================== 

 

======= Ponto trinta e um: Classificação e cadastro dos caminhos públicos do Município de 

Oliveira de Azeméis – Freguesia de Pindelo – Aprovado por unanimidade; ================= 

 

======= Ponto trinta e dois: Classificação e cadastro dos caminhos públicos do Município de 

Oliveira de Azeméis – Freguesia de Nogueira do Cravo – Aprovado por unanimidade; ========= 

 

======= Ponto trinta e três: PI/9120/2010 – MACAP II – Comércio e Indústria, SA – Margem de 

Acerto e Rectificação – Aprovado por maioria; ======================================= 

 

======= Ponto trinta e quatro: PI/1509/2011 – Colmol, Colchões, SA – Margem de Acerto e 

Rectificação – Aprovado por maioria; ============================================= 

 

======= Ponto trinta e cinco: PI/8439/2010 – Maria Olinda Pais Osório – Margem de Acerto e 

Rectificação – Aprovado por maioria; ============================================= 

 

======= Ponto trinta e seis: Relatório de Auditoria n.º 03/2011 - Acção de fiscalização 

concomitante ao Município de Oliveira de Azeméis no âmbito da Empreitada do “Arranjo 

Urbanístico do Largo do Gemini” – Tomou conhecimento; ============================== 

 

======= Ponto trinta e sete: Alteração dos Estatutos da Associação de Municípios das Terras 

de santa Maria – Aprovado por unanimidade; ======================================= 

 

======= Ponto trinta e oito: Fornecimento de refeições para alunos do 1º ciclo e jardins de 

infância do concelho para o ano lectivo de 2011/2012 – Autorização de repartição de encargos 

orçamentais em mais do que um ano económico – Autorizado por unanimidade; ============= 

 



 

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Secção de Actas e Apoio aos Órgãos Municipais 
 
 
 

Largo da República    �    3720-240 OLIVEIRA DE AZEMÉIS 

Telefone: 256 660 898    ����    Fax: 256 664 048    ����    E- mail: assembleia.municipal@cm-oaz.pt     

 

======= Ponto trinta e nove: Reconhecimento de interesse municipal para infra-estrutura 

técnica da empresa Dias Verdes, na freguesia de Fajões – Aprovado por maioria; ============ 

 

======= Ponto quarenta: Isenção de pagamento de taxas à empresa Tormetais, Ldª – Aprovado 

por unanimidade; =========================================================== 

 

======= Ponto quarenta e um: Isenção de tarifas ao Centro Social e Paroquial do Pinheiro da 

Bemposta – Aprovado por unanimidade; =========================================== 

 

======= Ponto quarenta e dois: Declaração de Utilidade pública da Zona Industrial de Loureiro 

– Aprovado por maioria; ======================================================== 

 

======= Ponto quarenta e três: Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para participar 

no Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses – Eleito o Presidente 

da Junta de Freguesia de Fajões, Senhor José Santos ficando como suplente o Senhor Manuel 

Rebelo da Costa, Presidente da Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo. ================= 

 

 

Oliveira de Azeméis, 04 de Maio de 2011 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 (Jorge Manuel Freitas de Oliveira e Silva, Dr.) 

 

 


