MUNICÍPIO DE OLEIROS
Assembleia Municipal

EDITAL
SESSÃO PÚBLICA ORDINÁRIA
JOSÉ SANTOS MARQUES, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE OLEIROS:
Torna público, para efeitos do n.º 3 do artigo 49.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, de que no dia 26 de fevereiro de 2021, às 15,00 horas, (sexta-feira),
no Auditório da Santa Casa da Misericórdia de Oleiros, sita na Rua Maria Augusta
da Silva-Oleiros, se realizará a sessão ordinária da Assembleia Municipal de Oleiros,
convocada nos termos e para o disposto no n.º 1, do artigo 27.º e da alínea b) do n.º 1
do artigo 30.º, do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, em conjugação com
da alínea b), do artigo 8.º do Regimento desta Assembleia, e em harmonia com os n.ºs
1 e 2, do artigo 3.º, da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na redação atualizada pela Lei
n.º 16/2020, de 29 de maio, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
□-1-Apreciação e votação da ata da sessão ordinária realizada no dia 29 de
dezembro de 2020;
□-2- Leitura resumida do expediente e prestação de informações ou esclarecimentos
que a mesa cumpra produzir;
□-3- Informação sobre assuntos gerais de interesse para o município.
PERIODO DA ORDEM DO DIA
□-1-Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da atividade
do Município, bem como da situação financeira, nos termos do disposto na
alínea c) do nº. 2, do artigo 25.º e n.º 4, do artigo 35.º, ambos da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro e bem assim dos atos praticados ao abrigo da Lei n.º
12/2020, de 7 de maio.
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□-2- Apreciação e votação da Proposta n.º 3/2021 da Câmara Municipal –
Desafetação do domínio privado municipal para afetação ao domínio público
municipal do bem imóvel com o n.º 4408-proc. N.º92;
□-3- Apreciação e votação da Proposta n.º 4/2021 da Câmara Municipal –
Desafetação do domínio privado municipal para afetação ao domínio público
municipal do bem imóvel com o n.º 4064-proc. N.º71;
□-4- Apreciação e votação da Proposta n.º 5/2021 da Câmara Municipal –
Desafetação do domínio público municipal para afetação ao domínio privado
municipal do bem imóvel com o n.º 4013-proc. N.º61;
□-5- Apreciação e votação da Proposta n.º 7/2021 – Reconhecimento de interesse
para as populações ou para a economia local – Requalificação Urbanística do
Largo dos Azevedos-Orvalho ;
□-6- Apreciação e votação da Proposta n.º 10/2021 – 1.ª Revisão ao Orçamento e
Grandes Opções do Plano para 2021;
□-7- Apreciação e votação da Proposta n.º 13/2021 – Atribuição de verba –
Freguesia de Sobral;
□-8- Informação relativa aos compromissos plurianuais assumidos no âmbito da
autorização prévia - artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21/02, na redação dada pela
Lei n.º 22/2015, de 17 de março – Para conhecimento.

□ – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO (nº. 1, do Art.º 49.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro).

Atendendo às circunstâncias excecionais atuais, decorrentes da Declaração do
estado de Contingência (surto de doença por coronavírus – SARS-Cov2 , agente
causal do COVID-19), e as condicionalidades que daí advêm, no que respeita à
intervenção dos cidadãos, serão feitas as adequadas adaptações para a sua participação.
Os munícipes que pretenderem participar na sessão, deverão fazer uma inscrição
prévia, podendo recorrer pessoalmente aos serviços da Secretaria, ao telefone n.º
272680130, ao e-mail: geral@cm-oleiros.pt, ou por carta, para o endereço: Praça do
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Município, 6160-409 Oleiros, até às 17.30 horas do dia 25.02.2021, ou, no próprio
dia 26.02.2021, à entrada do Auditório da Santa Casa da Misericórdia de Oleiros.
O uso da palavra seguirá a ordem das inscrições que tiverem sido previamente
registadas. A participação e o número limite da entrada de pessoas estarão
condicionados e sujeitos ao cumprimento das indicações da Autoridade
responsável pela área de Saúde no Concelho de Oleiros, bem como, das regras
emanadas pela Direção Geral de Saúde (DGS).

Oleiros, 16 de fevereiro de 2021.
O Presidente da Assembleia Municipal,

(José Santos Marques)
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