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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 n.º 1, art.º 56° (Publicidade das 

deliberações) do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, as deliberações tomadas na 

Assembleia Municipal Ordinária realizada em 30 de junho de 2017: ==================== 

 

======= Ponto um: Votação das atas n.ºs 29 e 30 – Aprovadas por unanimidade; =========== 

 

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

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

 

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

Financeiro no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local – Reporte a 31/03/2017 – 

Apreciação – Apreciado; ======================================================= 

 

======= Ponto quatro: Relatório do auditor externo de informação sobre a situação económica e 

financeira do Município de Oliveira de Azeméis relativo ao 2.º semestre de 2016 – Apreciação – 

Apreciado; ================================================================== 

 

======= Ponto cinco: Contrato interadministrativo de cooperação financeira a celebrar com a 

Freguesia de Ossela – Aprovação de minuta – Aprovado por unanimidade; ================= 

 

======= Ponto seis: Contrato interadministrativo de cooperação financeira a celebrar com a 

Freguesia de Fajões – Aprovação de minuta – Aprovado por unanimidade; ================= 

 

======= Ponto sete: Contrato interadministrativo de cooperação financeira a celebrar com a 

Freguesia de Cucujães – Aprovação de minuta – Aprovado por unanimidade; =============== 

 

======= Ponto oito: Contratos-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar com a União 

Desportiva Oliveirense: 1 – Apoio à formação e desenvolvimento da prática desportiva, 2- Apoio à 

formação e desenvolvimento da prática desportiva (divulgação “Azeméis é Vida”) – Aprovação – 

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

 

======= Ponto nove: EDP Distribuição - Alteração do Anexo I do contrato de concessão de 

distribuição de energia em baixa tensão – Aprovação – Aprovado por unanimidade; =========== 
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======= Ponto dez: Memorando de articulação de procedimentos relativos às linhas de 

transporte público a celebrar com a Área Metropolitana do Porto – Aprovação de minuta- 

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

 

======= Ponto onze: Revogação de contratos-programa/ protocolos – Aprovado por 

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

 

======= Ponto doze: Reconhecimento de Interesse Público Municipal da empresa Vítor Xará – 

Indústria de Calçado, Lda., ao abrigo do Decreto-Lei n.º 165/14 de 05/11 – Aprovado por 

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

 

======= Ponto treze: União Desportiva Oliveirense – Proposta de isenção de taxas pela 

utilização do Pavilhão Municipal Prof. António Costeira, até o final da época 2016/2017 – 

Aprovação/ Ratificação dos atos/ isenções entretanto praticados – Retirado; ================ 

 

======= Ponto catorze: Guarda Nacional Republicana – Destacamento Territorial de Oliveira de 

Azeméis – Proposta de isenção de taxas pela utilização da Piscina e Pavilhão Municipal – 

Aprovação/ Ratificação dos atos/ isenções entretanto praticados – Retirado; ================ 

 

======= Ponto quinze: Escola Secundária Soares Basto – Proposta de isenção de taxas pela 

utilização da Piscina Municipal – Aprovação/ Ratificação dos atos/ isenções entretanto praticados 

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

 

======= Ponto dezasseis: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de 

Azeméis – Proposta de isenção de taxas pela utilização da Piscina Municipal – Aprovação/ 

Ratificação dos atos/ isenções entretanto praticados – Retirado; ========================= 

 

======= Ponto dezassete: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fajões – 

Proposta de isenção de taxas pela utilização da Piscina Municipal – Aprovação/ Ratificação dos 

atos/ isenções entretanto praticados – Retirado; ====================================== 

 

======= Ponto dezoito: Centro de Apoio Familiar Pinto Carvalho – Proposta de isenção de taxas 

pela utilização da Piscina Municipal – Aprovação/ Ratificação dos atos/ isenções entretanto 

praticados – Retirado; ========================================================= 
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======= Ponto dezanove: Proposta de sinalização vertical na Freguesia de Cucujães – 

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

 

======= Ponto vinte: PI/5924/2016 – Olga Figueiredo Marques Martins – Pedido de isenção de 

compensação de lugares de estacionamento – Aprovação – Retirado; ===================== 

 

======= Ponto vinte e um: PI/6395/2016 – Maria Adélia Castro Neto da Silva – Pedido de 

isenção de taxas relativas a operações urbanísticas inseridas em Área de Reabilitação Urbana – 

Aprovação – Retirado; ========================================================= 

 

======= Ponto vinte e dois: PI/6556/2016 – José Luís Bastos Ferreira – Pedido de isenção de 

taxas relativas a operações urbanísticas inseridas em Área de Reabilitação Urbana – Aprovação – 

Retirado; =================================================================== 

 

======= Ponto vinte e três: PI/825/2015 – José Luís Bastos Ferreira – Pedido de isenção de 

taxas urbanísticas e devolução das taxas já liquidadas em operação urbanística localizada em 

Área de Reabilitação Urbana – Aprovação – Retirado. ================================= 

 

Oliveira de Azeméis, 03 de julho de 2017 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

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


