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EDITAL 

 
======= Helena Maria Dinis Santos, 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 28 de dezembro de 2017: =========================== 
 

======= Ponto um: Aprovação da ata da sessão extraordinária de 23.11.2017 – Aprovada por 

maioria; ==================================================================== 

 

======= Ponto dois: Regimento da Assembleia Municipal – Revisão de acordo com as 

alterações propostas em sessão de 23-11-2017- Aprovado por unanimidade; ================ 

 

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

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

 

======= Ponto quatro: Relatório de Acompanhamento da Execução do Plano de Ajustamento  

Financeiro no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local – Reporte a 30/09/2017 – 

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

 
======= Ponto cinco: 5.1. Documentos previsionais – Orçamento, Grandes Opções do Plano e 

Quadro Plurianual de Programação Orçamental para o ano 2018 – Aprovado por maioria; 5.2 

Aprovação/Autorização das normas e propostas que constam do relatório orçamental, 

nomeadamente as propostas do ponto VII – aprovação dos subpontos 1.a) e b); e 2 – Aprovado 

por maioria; ================================================================= 

 

======= Ponto seis: Autorização de contratação de empréstimo de curto prazo, para o ano 

económico 2018 – Aprovado por unanimidade; ======================================= 

 

======= Ponto sete: Proposta de aprovação/adjudicação de empréstimo de operação de 

substituição da dívida do PAEL - Programa II – Aprovado por unanimidade; ================= 

 

======= Ponto oito: Fixação da Taxa de Derrama para o ano 2018 – Aprovado por maioria; === 

 

======= Ponto nove: Definição de percentagem no IRS, sobre os rendimentos de 2018 – 

Aprovado por unanimidade; ===================================================== 
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======= Ponto dez: Fixação das Taxas sobre os Prédios Urbanos, no âmbito do Imposto 

Municipal de Imóveis – IMI para 2018 – Aprovado por unanimidade; ======================= 

 

======= Ponto onze: Fixação da Taxa Municipal de direitos de passagem, para o ano 2018- 

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

 

======= Ponto doze: Atribuição de apoio financeiro para o Passeio dos Idosos realizado em 

2017, à Freguesia de Macieira de Sarnes – Aprovado por unanimidade; ==================== 

 

======= Ponto treze: Atribuição de apoio financeiro para o Passeio dos Idosos realizado em 

2017, às Freguesias de Cesar, Cucujães, S. Martinho da Gândara, Fajões, Uniões de Freguesias 

de Nogueira do Cravo e Pindelo; Oliveira de Azeméis, Santiago de Riba Ul, Ul, Macinhata da 

Seixa e Madaíl; e Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz – Aprovado por unanimidade; ===== 

 

======= Ponto catorze: Cofinanciamento do plano de desenvolvimento do Projeto “No Poupar é 

que está o ganho” – Aprovado por unanimidade; ===================================== 

 

======= Ponto quinze: Minuta de Adenda ao Protocolo de colaboração com a Comossela-

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

 

======= Ponto dezasseis: Constituição da Comissão Municipal de Defesa da Floresta –

Designação até cinco representantes das Freguesias do concelho - Aprovada por unanimidade a 

designação de cinco representantes, conforme lista apresentada pelos grupos municipais; ====== 

 

======= Ponto dezassete: Pedido de: 1. Reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização da atividade económica-Industrial pela empresa MTC - Mold Tuning Company, Lda. 

- Aprovado por unanimidade; 2. Reconhecimento do interesse público municipal na regularização 

da atividade económica-Industrial (ampliação), formulado pela empresa MTC - Mold Tuning 

Company, Lda. - Aprovado por unanimidade; ======================================== 

 

======= Ponto dezoito: Pedido de reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização da atividade económica-Industrial, formulado pela empresa J&F Krûth Portugal, Lda. 

– Aprovado por unanimidade; ==================================================== 
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======= Ponto dezanove: Pedido de reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização da atividade económica-industrial, formulado pela empresa Ancal Plásticos SA – 

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

 

======= Ponto vinte e um: Concessão de isenção de taxas pela utilização da Piscina Municipal 

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

 

======= Ponto vinte e dois: Concurso Público 108/17: Prestação de serviços de Gestão 

Florestal (pelo período de 30 meses) – Repartição de Encargos – Aprovado por unanimidade; === 

 

======= Ponto vinte e três: Mapa de Pessoal para o ano 2018 – Aprovação – Aprovado por 

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

 

======= Quanto ao Ponto vinte e vinte e quatro, respetivamente, não foram tomadas 

deliberações, uma vez que foram retirados da Ordem de trabalhos. ======================= 

 

 

 

Oliveira de Azeméis, 29 de dezembro de 2017 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 

 (Maria Helena Dinis Santos, Dra.) 
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