
 

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Secção de Atas e Apoio aos Órgãos Municipais 
 
 

Largo da República        3720-240 OLIVEIRA DE AZEMÉIS 

Telefone: 256 660 898        E- mail: assembleia.municipal@cm-oaz.pt     

 

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 18 de setembro de 2017: ================= 

 

======= Ponto um: Votação das atas n.ºs 31, 32 e 33 – 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 Saneamento 

Financeiro – Reporte a 30/06/2017 – Apreciado; ===================================== 

 

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

Financeiro no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local – Reporte a 30/06/2017 – 

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

 

======= Ponto cinco: Protocolos de colaboração a celebrar com as IPSS’s, para o fornecimento 

de refeições escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico – Aprovado por unanimidade; === 

 

======= Ponto seis: Protocolo de colaboração a celebrar com a Associação de Pais da Escola 

EB1, n.º 2, de Nogueira do Cravo (atual Escola EB1 e JI do Largo da Feira), para 

acompanhamento do serviço de refeições escolares aos alunos da Escola EB1 e Jardim-de-

Infância do Largo da Feira – Aprovado por unanimidade; =============================== 

 

======= Ponto sete: Protocolo de colaboração a celebrar com a Comissão de Melhoramentos 

de Palmaz, para acompanhamento do serviço de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo do 

Ensino Básico da freguesia de Palmaz – Aprovado por unanimidade; ====================== 

 

======= Ponto oito: Contrato interadministrativo de delegação de competências a celebrar com 

as Freguesias/ União de Freguesias, para desenvolvimento das atividades de animação e de 

apoio à família (almoço e prolongamento de horário) no âmbito da educação pré-escolar e para 

assegurar a alimentação e a gestão dos refeitórios escolares dos estabelecimentos de educação e 

ensino do 1.º ciclo – Aprovado por unanimidade; ===================================== 
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======= Ponto nove: Adenda ao protocolo de colaboração celebrado com a Escola Livre de 

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

 

======= Ponto dez: Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento – Aprovado por 

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

 

======= Ponto onze: Regulamento Municipal de Acesso à Habitação Social – Aprovado por 

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

 

======= Ponto doze: Geminação com os parceiros do Projeto VoicEU – Value the Voice of 

Citizens for Understanding Euroscepticism – Aprovação da minuta do acordo de geminação – 

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

 

======= Ponto treze: Reconhecimento de interesse público municipal da empresa Vidraria Foco, 

Lda., ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Aprovado por unanimidade; ==================== 

 

======= Ponto catorze: Reconhecimento de interesse público municipal da exploração 

agropecuária de Augusto Pereira de Almeida, para efeitos de instrução do pedido de regularização 

ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Aprovado por unanimidade; ======================== 

 

======= Ponto quinze: Reconhecimento de interesse público municipal da empresa 

NOVARROZ – Produtos Alimentares, S.A., ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Aprovado por 

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

 

======= Ponto dezasseis: Reconhecimento de interesse público municipal da empresa 

Sebastião & Filhos, Lda., ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Aprovado por unanimidade; ===== 

 

======= Ponto dezassete: Reconhecimento de interesse público municipal da empresa 

Plásticos Frias, Lda., ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Aprovado por unanimidade; ======== 

 

======= Ponto dezoito: Reconhecimento de interesse público municipal da empresa Pedreiras 

Sacramento, S.A., ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Retirado; ======================== 

 

======= Ponto dezanove: Reconhecimento de interesse público municipal da empresa Geração 

Dedicada – Produção Agrícola, Unipessoal, Lda., ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Aprovado 

por unanimidade; ============================================================= 
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======= Ponto vinte: Proposta de sinalização vertical para a Zona Industrial de Oliveira de 

Azeméis/ S. Tiago de Riba-Ul – Aprovado por unanimidade; ============================= 

 

======= Ponto vinte e um: Isenção total de pagamento de taxas de renovação do Mercado 

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

 

======= Ponto vinte e dois: 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 – Aprovado por unanimidade; == 

 

======= Ponto vinte e três: 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 – Aprovado por 

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

 

======= Ponto vinte e quatro: Escola Secundária Soares Basto – Proposta de isenção de taxas 

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

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

 

======= Ponto vinte e cinco: 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 – Aprovado por unanimidade; =========== 

 

======= Ponto vinte e seis: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fajões – 

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

atos/ isenções entretanto praticados – Aprovado por unanimidade; ======================== 

 

======= Ponto vinte e sete: Centro de Apoio Familiar Pinto Carvalho – Proposta de isenção de 

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

praticados – Aprovado por unanimidade. =========================================== 

 

Oliveira de Azeméis, 19 de setembro de 2017 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 (Jorge Manuel Freitas de Oliveira e Silva, Dr.) 
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======= Ponto um: Votação das atas n.ºs 31, 32 e 33 – 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 Saneamento 

Financeiro – Reporte a 30/06/2017 – Apreciado; ===================================== 

 

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

Financeiro no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local – Reporte a 30/06/2017 – 

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

 

======= Ponto cinco: Protocolos de colaboração a celebrar com as IPSS’s, para o fornecimento 

de refeições escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico – Aprovado por unanimidade; === 

 

======= Ponto seis: Protocolo de colaboração a celebrar com a Associação de Pais da Escola 

EB1, n.º 2, de Nogueira do Cravo (atual Escola EB1 e JI do Largo da Feira), para 

acompanhamento do serviço de refeições escolares aos alunos da Escola EB1 e Jardim-de-

Infância do Largo da Feira – Aprovado por unanimidade; =============================== 

 

======= Ponto sete: Protocolo de colaboração a celebrar com a Comissão de Melhoramentos 

de Palmaz, para acompanhamento do serviço de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo do 

Ensino Básico da freguesia de Palmaz – Aprovado por unanimidade; ====================== 

 

======= Ponto oito: Contrato interadministrativo de delegação de competências a celebrar com 

as Freguesias/ União de Freguesias, para desenvolvimento das atividades de animação e de 

apoio à família (almoço e prolongamento de horário) no âmbito da educação pré-escolar e para 

assegurar a alimentação e a gestão dos refeitórios escolares dos estabelecimentos de educação e 

ensino do 1.º ciclo – Aprovado por unanimidade; ===================================== 
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======= Ponto nove: Adenda ao protocolo de colaboração celebrado com a Escola Livre de 

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

 

======= Ponto dez: Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento – Aprovado por 

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

 

======= Ponto onze: Regulamento Municipal de Acesso à Habitação Social – Aprovado por 

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

 

======= Ponto doze: Geminação com os parceiros do Projeto VoicEU – Value the Voice of 

Citizens for Understanding Euroscepticism – Aprovação da minuta do acordo de geminação – 

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

 

======= Ponto treze: Reconhecimento de interesse público municipal da empresa Vidraria Foco, 

Lda., ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Aprovado por unanimidade; ==================== 

 

======= Ponto catorze: Reconhecimento de interesse público municipal da exploração 

agropecuária de Augusto Pereira de Almeida, para efeitos de instrução do pedido de regularização 

ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Aprovado por unanimidade; ======================== 

 

======= Ponto quinze: Reconhecimento de interesse público municipal da empresa 

NOVARROZ – Produtos Alimentares, S.A., ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Aprovado por 

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

 

======= Ponto dezasseis: Reconhecimento de interesse público municipal da empresa 

Sebastião & Filhos, Lda., ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Aprovado por unanimidade; ===== 

 

======= Ponto dezassete: Reconhecimento de interesse público municipal da empresa 

Plásticos Frias, Lda., ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Aprovado por unanimidade; ======== 

 

======= Ponto dezoito: Reconhecimento de interesse público municipal da empresa Pedreiras 

Sacramento, S.A., ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Retirado; ======================== 

 

======= Ponto dezanove: Reconhecimento de interesse público municipal da empresa Geração 

Dedicada – Produção Agrícola, Unipessoal, Lda., ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Aprovado 

por unanimidade; ============================================================= 
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======= Ponto vinte: Proposta de sinalização vertical para a Zona Industrial de Oliveira de 

Azeméis/ S. Tiago de Riba-Ul – Aprovado por unanimidade; ============================= 

 

======= Ponto vinte e um: Isenção total de pagamento de taxas de renovação do Mercado 

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

 

======= Ponto vinte e dois: 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 – Aprovado por unanimidade; == 

 

======= Ponto vinte e três: 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 – Aprovado por 

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

 

======= Ponto vinte e quatro: Escola Secundária Soares Basto – Proposta de isenção de taxas 

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

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

 

======= Ponto vinte e cinco: 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 – Aprovado por unanimidade; =========== 

 

======= Ponto vinte e seis: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fajões – 

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

atos/ isenções entretanto praticados – Aprovado por unanimidade; ======================== 

 

======= Ponto vinte e sete: Centro de Apoio Familiar Pinto Carvalho – Proposta de isenção de 

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

praticados – Aprovado por unanimidade. =========================================== 

 

Oliveira de Azeméis, 19 de setembro de 2017 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 (Jorge Manuel Freitas de Oliveira e Silva, Dr.) 
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======= Ponto nove: Adenda ao protocolo de colaboração celebrado com a Escola Livre de 

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

 

======= Ponto dez: Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento – Aprovado por 

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

 

======= Ponto onze: Regulamento Municipal de Acesso à Habitação Social – Aprovado por 

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

 

======= Ponto doze: Geminação com os parceiros do Projeto VoicEU – Value the Voice of 

Citizens for Understanding Euroscepticism – Aprovação da minuta do acordo de geminação – 

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

 

======= Ponto treze: Reconhecimento de interesse público municipal da empresa Vidraria Foco, 

Lda., ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Aprovado por unanimidade; ==================== 

 

======= Ponto catorze: Reconhecimento de interesse público municipal da exploração 

agropecuária de Augusto Pereira de Almeida, para efeitos de instrução do pedido de regularização 

ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Aprovado por unanimidade; ======================== 

 

======= Ponto quinze: Reconhecimento de interesse público municipal da empresa 

NOVARROZ – Produtos Alimentares, S.A., ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Aprovado por 

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

 

======= Ponto dezasseis: Reconhecimento de interesse público municipal da empresa 

Sebastião & Filhos, Lda., ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Aprovado por unanimidade; ===== 

 

======= Ponto dezassete: Reconhecimento de interesse público municipal da empresa 

Plásticos Frias, Lda., ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Aprovado por unanimidade; ======== 

 

======= Ponto dezoito: Reconhecimento de interesse público municipal da empresa Pedreiras 

Sacramento, S.A., ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Retirado; ======================== 

 

======= Ponto dezanove: Reconhecimento de interesse público municipal da empresa Geração 

Dedicada – Produção Agrícola, Unipessoal, Lda., ao abrigo do DL 165/2014 de 05/11 – Aprovado 

por unanimidade; ============================================================= 
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======= Ponto vinte: Proposta de sinalização vertical para a Zona Industrial de Oliveira de 

Azeméis/ S. Tiago de Riba-Ul – Aprovado por unanimidade; ============================= 

 

======= Ponto vinte e um: Isenção total de pagamento de taxas de renovação do Mercado 

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

 

======= Ponto vinte e dois: 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 – Aprovado por unanimidade; == 

 

======= Ponto vinte e três: 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 – Aprovado por 

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

 

======= Ponto vinte e quatro: Escola Secundária Soares Basto – Proposta de isenção de taxas 

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

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

 

======= Ponto vinte e cinco: 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 – Aprovado por unanimidade; =========== 

 

======= Ponto vinte e seis: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fajões – 

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

atos/ isenções entretanto praticados – Aprovado por unanimidade; ======================== 

 

======= Ponto vinte e sete: Centro de Apoio Familiar Pinto Carvalho – Proposta de isenção de 

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

praticados – Aprovado por unanimidade. =========================================== 

 

Oliveira de Azeméis, 19 de setembro de 2017 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

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


