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

Oliveira de Azeméis, torna público que, nos termos do n.º 3 do artigo 49.º Anexo I da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, se vai realizar no dia 28 de abril de 2017 (sexta-feira) às 17h, na 

Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, a Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ============================ 

 

 

======= Período de Antes da Ordem do Dia ====================================== 

 

======= Período da Ordem do Dia: ============================================= 

 

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

da atividade e situação financeira do Município; ====================================== 

 

======= Ponto dois: Certificação legal das contas do Município – Relatório e parecer da 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas – Conhecimento e apreciação; ================= 

 

======= Ponto três: Apreciação e votação dos documentos de Prestação de Contas Individuais 

2016; ====================================================================== 

 

======= Ponto quatro: Proposta de aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2016 – 

Aprovação; ================================================================= 

 

======= Ponto cinco: 1.ª Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 2017 – 

Aprovação; ================================================================= 

 

======= Ponto seis: Relatório de acompanhamento da execução do Plano de Saneamento 

Financeiro – Reporte a 31/12/2016 - Após encerramento das contas municipais – Apreciação; === 

 

======= Ponto sete: Relatório de acompanhamento da execução do Plano de Ajustamento 

Financeiro no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local – Reporte a 31/12/2016 - Após 

encerramento das contas municipais – Apreciação; =================================== 
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======= Ponto oito: Abertura de procedimento concursal e designação de júri para provimento 

de um lugar/ cargo de direção intermédia de 2.º grau – Chefe de Divisão Municipal de Educação - 

Autorização; ================================================================= 

 

======= Ponto nove: Abertura de procedimento concursal e designação de júri para provimento 

de um lugar/ cargo de direção intermédia de 2.º grau – Chefe de Divisão Municipal de 

Conservação e Gestão Operacional - Autorização; ==================================== 

 

======= Ponto dez: Protocolo para uma estratégia de combate à violência doméstica e de 

género – Aprovação/ Ratificação; ================================================= 

 

======= Ponto onze: Regulamento Municipal de Ruído do Município de Oliveira de Azeméis – 

Alteração – Aprovação; ======================================================== 

 

======= Ponto doze: Isenção do pagamento de taxas devidas pela utilização dos transportes 

municipais – Aprovação; ======================================================= 

 

======= Ponto treze: Desafetação do domínio público de uma parcela de terreno, sita na Zona 

Industrial de Fajões – Aprovação; ================================================= 

 

======= Ponto catorze: AFS – advanced solutions, S.A. – Pedido de reconhecimento de 

interesse público municipal do investimento realizado e a realizar e pedido de isenção de IMT e 

IMI; ======================================================================= 

 

======= Ponto quinze: GOODRYSER – forest management, S.A. – Pedido de reconhecimento 

de interesse público municipal do investimento realizado e a realizar e pedido de isenção de IMT e 

IMI. ======================================================================= 

 

======= Período de Intervenção do Público ====================================== 

 

Oliveira de Azeméis, 20 de abril de 2017 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

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

 


