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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 22 de novembro de 2019:=========================== 

 

======= Ponto um: - Ata n.º 15, Sessão Ordinária de 17 de setembro de 2019 - Aprovado por 

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

 

======= Ponto dois: - Informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade 

e situação financeira do Município - Apreciado;======================================= 

 

======= Ponto três: - Relatório de Informação sobre a Situação Económica e Financeira - 

Reporte a 30/06/2019 - Tomou Conhecimento; ======================================= 

 

======= Ponto quatro: - Documentos previsionais (I/68668/2019) - Orçamento, Grandes Opções 

do Plano e Quadro Plurianual de Programação Orçamental para o ano 2020; Aprovado por 

maioria; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto quatro um: - Normas e propostas que constam do relatório orçamental, nomeadamente as 

propostas do VII - subpontos 1.a) e b); e 2. - Aprovado por unanimidade; =================== 

 

======= Ponto cinco: - Mapa de Pessoal ano 2020 (I/68691/2019) - Aprovado por unanimidade;  

 

======= Ponto seis: - Fixação da taxa de Derrama ano 2020 (I/62624/2019); - Deliberado fixar 

as seguintes taxas: Taxa geral de 1,2% - por unanimidade; Taxa reduzida de derrama de 0,75%, 

para os sujeitos passivos com o volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse € 

150.000,00 - por maioria; ======================================================= 

 

======= Ponto sete: - Fixação das Taxas sobre os Prédios Urbanos no âmbito do Imposto 

Municipal de Imóveis – IMI para 2020 (I/62731/2019) - Deliberado por unanimidade a fixação das 

seguintes taxas: Prédios urbanos: - geral, valor: 0,35%; - dedução fixa da taxa de IMI famílias de: 
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20€ para agregados familiares com 1 dependente; 40€ para agregados familiares com 2 

dependentes; 70€ para agregados familiares com 3 dependentes ou mais; ================== 

 

======= Ponto oito: - Fixação das Taxa Municipal Direitos de Passagem (TMDP) para 2020 - 

(I/63681/2019) - deliberado por unanimidade fixar o valor percentual de 0,25%; ============== 

 

======= Ponto nove: - Definição de percentagem no IRS sobre os rendimentos de 2020 

(I/62620/2019) - Deliberado por maioria a fixação da percentagem de 5%; ================== 

 

======= Ponto dez: - Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia/ União de Freguesias e 

seu substituto para representar as Juntas de Freguesia/ Uniões de Freguesias do Município no 

XXIV Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses Eleito o Senhor Bernardo 

Amaro Simões - Presidente da Junta de Freguesia de S. Roque, substituto Susana Clara 

Mortágua Gomes - Presidente da União de Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Palmaz e 

Travanca; ================================================================== 

 

======= Ponto onze: - Segunda Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Oliveira de 

Azeméis Designação de representante da Assembleia Municipal para integrar a Comissão 

Consultiva de Acompanhamento - Designado o Senhor -Rui Jorge Duarte Rios. ============== 

 

======= Ponto doze: - Área Metropolitana do Porto - Eleição de novo membro da Comissão 

Executiva Metropolitana do Porto (Votação a ser efetuada apenas pelos Membros (27) eleitos à Assembleia Municipal); - Foi 

deliberado por unanimidade proceder à votação, no dia 02 de dezembro, pelas 21 horas, no 

edifício da Câmara Municipal (antigo liceu), sito à Rua António Alegria, n.º 184; ============== 

 

======= Ponto treze: - Passeio Sénior 2019 - Atribuição de apoio financeiro (I/68092/2019) - 

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

 

======= Ponto catorze: - Proposta para efeitos da obtenção de acordo expresso da Assembleia 

Municipal para o critério de rateio da dívida orçamental da Área Metropolitana do Porto, nos 

termos da alínea b) do nº 1 do artº 54º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro (I/71108/2019) - 

Aprovado por maioria; ========================================================= 
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======= Ponto quinze: - Pedido de emissão de declaração de reconhecimento de interesse do 

projeto - “Renovação da Aldeia de Vilarinho de S. Luis - Requalificação de Espaço e Rede de 

Rega” (I/71363/2019) - Aprovado por unanimidade; =================================== 

 

======= Ponto dezasseis: - Pedido de reconhecimento de interesse público municipal no projeto 

de ampliação das instalações industriais da empresa “VISE, Lda.” (I/63010/2019) - Aprovado por 

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

 

======= Ponto dezassete: - Procedimento por Hasta Pública - Alienação Estalagem S. Miguel 

(I/70692/2019) - Aprovado por maioria; ============================================= 

 

======= Ponto dezoito: - Regulamento Municipal - Programa Saúde + OAZ (I/57995/2019) - 

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

 

======= Ponto dezanove: - Regulamento de funcionamento geral da Biblioteca Municipal 

Ferreira de Castro (I/68235/2019) - Aprovado por unanimidade; ========================== 

 

======= Ponto vinte: - Protocolo com Rotary Club de Oliveira de Azeméis “Ciclos de 

Conferências às Quartas com..." 2019/2020 - Aditamento - (I/66652/2019) - Autorizado por 

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

 

======= Ponto vinte e um: - Minuta de Contrato Interadministrativo de apoio financeiro a 

celebrar com a União de Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Palmaz e Travanca (I/64781/2019) 

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

 

======= Ponto vinte e dois: - Minuta de Contrato Programa de desenvolvimento desportivo a 

celebrar com o Grupo Desportivo de S. Roque (I/58003/2019) - repartição de encargos em mais 

do que um ano económico - Autorizado por unanimidade; ============================== 

 

======= Ponto vinte e três: - Minuta de Acordo de Parceria com Município de S. João da 

Madeira (Requalificação da Ponte dos Moinhos - S. Roque (I/64823/2019) - Autorizado por 

unanimidade; ================================================================ 
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======= Ponto vinte e quatro: - Acordo de Parceria - Projeto RELOAD 2 II - Rede Local de 

Apoio ao Desenvolvimento da Indústria e Imigração, ao abrigo do FAMI - Fundo para Asilo, a 

Migração e a Integração (I/67308/2019) - Autorizado/ Ratificado por unanimidade; ============ 

 

======= Ponto vinte e cinco: - Minuta de Protocolo com a AMPORTO - “Formação para 

Modernização e Capacitação da Administração Local” (I/71301/2019) - Autorizado por 

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

 

======= Ponto vinte e seis: - Adenda ao contrato Interadministrativo de delegação de 

competências - Autoridade de Transportes, celebrado entre a Área Metropolitana do Porto e os 

Municípios da AMP (I/71128/2019) - Autorizado por maioria;============================= 

 

======= Ponto vinte e sete: - Contrato Interadministrativo de Colaboração com a Associação de 

Municípios das Terras de Santa Maria (I/71371/2019) - Autorizado/ Ratificado por unanimidade;== 

 

======= Ponto vinte e oito: - Revogação de Protocolo de cedência de instalações celebrado 

com a Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Cucujães (I/61596/2019) - Autorizado por 

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

 

======= Ponto vinte e nove: - Revogação de deliberação de aprovação de venda dos lotes 15 e 

16 da - Área de Acolhimento Empresarial de Ul/Loureiro (I/60704/2019) - Aprovado por 

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

 

======= Ponto trinta: - Proposta de criação de três (3) lugares de estacionamento para 

deficientes motores na Rua de Samil - Freguesia de S. Roque (I/56377/2019) - Aprovado por 

unanimidade================================================================= 

 

======= Ponto trinta e um: - Proposta de colocação de sinais de trânsito em diversas ruas da 

União de freguesias de Oliveira de Azeméis, Santiago de Riba-Ul, Ul, Macinhata da Seixa e 

Madail (I/57782/2019) - Aprovado por unanimidade; =================================== 

 

======= Ponto trinta e dois: - Postura de Trânsito para a Zona Industrial de Oliveira de 

Azeméis/Santiago de Riba Ul (I/70981/2019) - Aprovado por unanimidade; ================== 
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======= Ponto trinta e três: - Proposta de criação de um (1) lugar de estacionamento para 

deficientes na Rua de S. Bento, Freguesia de Cucujães (I/57789/2019) - Aprovado por 

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

 

======= Ponto trinta e quatro: - Campanha de incentivo e apoio à esterilização de animais de 

companhia - Aprovação de Normas (I/61791/2019) - Aprovado/ Ratificado por unanimidade. ==== 

 

 

Oliveira de Azeméis,25 de novembro de 2019 

 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 

 

(Maria Helena Dinis Santos, Dr.ª) 

 
Afixado em ____/ 11 / 2019 
 

Ass.: ___________________ 
 

Func. n.º ______ 


