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EDITAL 

 

======= Helena Maria Dinis dos Santos, Presidente da Assembleia Municipal de Oliveira de 

Azeméis, torna público que, nos termos do n.º 3 do artigo 49º Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, se vai realizar no dia 15 de maio de 2020 (sexta-feira), às 17:00 horas, na Sala 

Polivalente da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro a Sessão Ordinária da Assembleia 

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

 

======= Intervenção do público: Atendendo às circunstâncias excecionais atuais, decorrentes 

da Declaração do estado de Calamidade (surto de doença por coronavírus – SARS-Cov2, agente 

causal do Covid 19),  e as contingências que daí advêm não será possível a presença física do 

publico nesta sessão, no entanto, poderá qualquer cidadão/ã intervir, mediante inscrição prévia e 

preenchimento do formulário disponível no site do Município - Assembleia Municipal, a enviar por 

via eletrónica para am.azemeis@cm-oaz.pt, dirigido à Mesa da Assembleia.================= 

 

======= Informações gerais:=================================================== 

 

======= Período antes da ordem do dia: ========================================= 

 

======= Ordem do dia: ======================================================= 

 

======= Ponto um: Ata n.º 18, Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 29 de fevereiro de 

2020 - Aprovação; ============================================================ 

 

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

situação financeira do Município - Apreciação; ======================================= 

 

======= Ponto três: Suspensão do tarifário dos Serviços de Água e Saneamento, na parte 

correspondente às tarifas aplicáveis aos serviços de saneamento (I/40159/2020) - Conhecimento; 

 

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

Financeiro - reporte a 31.dezembro.2019 - (I/44305-2020) - Apreciação; ==================== 
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======= Ponto cinco: Inscrição de Nova Rubrica da Classificação Económica da Receita 

relacionada com Participação do Município na Receita do IVA - Art. 26.º - A da Lei n.º 73/2013 

Inscrição de Nova Rubrica da Classificação Económica da Despesa - 0102130301 - Senhas de 

Presença da Câmara Municipal e 0102130302 - Senhas de Presença da Assembleia Municipal 

(I/43613/2020) - Conhecimento; ================================================== 

 

======= Ponto seis: Saldo de Gerência dos Órgãos das Autarquias Locais (I/43751/2020) - 

Ratificação de Despacho; ======================================================= 

 

======= Ponto sete: Certificação legal das contas do Município - Relatório e parecer da 

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

 

======= Ponto oito: Prestação de Contas Individuais 2019 (I/43963/2020) - Apreciação / 

Votação;==================================================================== 

 

======= Ponto nove: Quadro de medidas excecionais de Emergência Social e Económica 

Municipal - COVID-19 (I/44077/2020) - Aprovação; ==================================== 

 

======= Ponto dez: Desafetação do domínio público para o domínio privado do Município de 

parcela de terreno sobrante na Avenida D. Maria I (I/37997/2020) - Aprovação; ============== 

 

======= Ponto onze: Cofinanciamento Projeto Empreendedorismo Social “À Barca, À Barca” 

(I/43649/2020) - Autorização; ==================================================== 

 

======= Ponto doze: Contrato Programa a celebrar com a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Fajões (I/39545/2020) - Autorização; ========================== 

 

======= Ponto treze: Alteração à Minuta de Protocolo a celebrar com TIP - Transportes 

Intermodais do Porto-ACE (Produtos Andante) I/31711/2020 - Autorização; ================= 

 

======= Ponto catorze: Pedido de isenção total do pagamento da Taxa de Renovação de Alvará 

de concessão no Mercado Municipal (I/3857/2020) - Aprovação; ======================== 
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======= Ponto quinze: Alteração da postura de trânsito na Rua Padre Manuel Gomes Resende, 

em Nogueira do Cravo, e na Rua do Carreiro e Rua Padre Luis Gonçalves, em Pindelo - União de 

Freguesias de Nogueira do Cravo e Pindelo (I/33617/2020) - Aprovação; =================== 

 

======= Ponto dezasseis: Pedido de lugar de estacionamento reservado aos utentes da Ordem 

dos Advogados - delegação de Oliveira de Azeméis (I/27631/2020) - Aprovação; ============= 

 

======= Ponto dezassete: Pedido de colocação de sinalização vertical para a União de 

Freguesias do Pinheiro da Bemposta, Palmaz e Travanca (I/33407/2020) - Aprovação; ======== 

 

======= Ponto dezoito: Pedido de colocação de sinalização de lugares de estacionamento para 

deficientes motores na Avenida Sá Carneiro e na Rua Professor Bodas - União de Freguesias do 

Pinheiro da Bemposta, Palmaz e Travanca (I/43261/2020) - Aprovação; =================== 

 

========Ponto 19: Discutir e deliberar submeter à Assembleia Municipal a retificação à adenda 

ao contrato interadministrativo de delegação de competências – Autoridade de Transportes, entre 

a AMP e os Municípios (I/46849/2020) – Autorização. ================================= 

 

 

======= Intervenção do público: Atendendo às circunstâncias excecionais atuais, decorrentes 

da Declaração do estado de Calamidade (surto de doença por coronavírus – SARS-Cov2, agente 

causal do Covid 19),  e as contingências que daí advêm não será possível a presença física do 

publico nesta sessão, no entanto, poderá qualquer cidadão/ã intervir, mediante inscrição prévia e 

preenchimento do formulário disponível no site do Município - Assembleia Municipal, a enviar por 

via eletrónica para am.azemeis@cm-oaz.pt, dirigido à Mesa da Assembleia.================= 

 

Oliveira de Azeméis, 08 de maio de 2020 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 

 

 (Helena Maria Dinis dos Santos, Dr.ª) 


