EDITAL N.º 182/2008
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

--- JOSÉ MANUEL ISIDORO PRATAS, Vereador da Câmara Municipal de
Azambuja.-------------------------------------------------------------------------------------- FAÇO SABER, nos termos dos artº 223º e seguintes do Decreto-Lei nº 59/99, de
21/03, que se procede, pela Secção de Expediente Geral da Câmara Municipal, a
inquérito administrativo relativo à empreitada de, – EN 3-KM 4+170-Ponte de Vila
Nova da Rainha, Sobre os rios Ota e Alenquer - Reabilitação dos Guarda corpos e
limpeza do sistema de drenagem do tabuleiro que é adjudicatário a firma SoproelSociedade de Projectos, Obras e Estudos, SA. pelo que, durante os 15 dias que
decorrem desde a data da afixação deste Edital e mais oito, poderão os interessados
apresentar na secção de Expediente Geral desta Câmara Municipal, por escrito e
devidamente fundamentadas e documentadas, quaisquer reclamações por falta de
pagamento de salários e materiais, ou de indemnizações a que se julguem com direito, e
bem assim do preço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado executar por
terceiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo acima estabelecido.
--- Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos
lugares públicos do estilo. ------------------------------------------------------------------------------ E eu,...................................................., Chefe de Secção do Expediente Geral da
Câmara Municipal o subscrevi.------------------------------------------------------------------------ Paços do Município de Azambuja, 19 de Dezembro 2008. -------------------------------

O Vereador

__________________________________________________
José Manuel Isidoro Pratas

Exmo. Senhor
Vereador José Manuel Pratas
C.C – Dept.DIOM

Assunto: ”E33/08-Intervenções diversas na antiga pousada da Juventude em
Azambuja”

Cumpre-me informar V. Exa. que terminou, no dia 16 de Dezembro de 2008, o
prazo concedido pelo Edital nº 154/2008, referente ao Inquérito Administrativo aberto á
obra acima mencionado, NÃO TENDO SIDO APRESENTADAS QUAISQUER
RECLAMAÇÕES. ----------------------------------------------------------------------------------Secção de Expediente Geral da Câmara Municipal de Azambuja, 18 de Dezembro 2008.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Funcionária

Zélia Gonçalves

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO

(1) _________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
CERTIFICO que, nesta data, afixei nos lugares do costume diversos exemplares do
EDITAL Nº 170/2008, emanado Sr. Vereador da Câmara Municipal de Azambuja, sobre:

”E21/08 – ”Instalação de Contador de Energia Eléctrica no Pavilhão Municipal”

Por ser verdade e para os devidos efeitos, passo a presente, assino e autentico.

__________________________, ____ de _____________________ de 2008

(3)_______________________________________

(1) - nome
(2) - Categoria
(3) - Assinatura autenticada

Brisa Engenharia e Gestão S.A
Apartado155
2671-901 Loures

Pº
Nº

.12.2008

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
“Empreitada para a concepção/construção das barreiras acústicas a executar no
alargamento e beneficiação para 2x3 vias do sublanço Aveiras de cima/Santarém”

Venho pelo presente e de acordo com o solicitado no vosso ofício nº BEG/prj/
A10 99/08, datado de 15 de Outubro de 2008, informar V. Exa. que terminou, no passado
dia 16 de Dezembro de 2008, o prazo concedido pelo edital nº 146/08 desta Câmara
Municipal ao Inquérito Administrativo aberto á obra acima mencionada, NÃO TENDO
SIDO APRESENTADAS QUAISQUER RECLAMAÇÕES.
Com os melhores cumprimentos.

O Vereador Com Competências Delegadas

José Manuel Isidoro Pratas

Ao
Chefe da DIS

Cumpre-me enviar a V. Exa. as copia das certidões de afixação dos Edital Nº 97 de
2008 referentes á divulgação dos resultados da qualidade da água – 3º Trimestre de 2005,
tal como tinha solicitado na informação nº 828/2005.
Secção de Expediente Geral , 03 de Abril de 2006.

A Assistente Administrativa Principal

Flora Pereira

INFORMAÇÃO

Exmo. Senhor
Vereador José Manuel Pratas

ASSUNTO: Regulamento do TUA
No artº. 19º., do Regulamento do TUA – Transporte Urbano de Azambuja, é definido o
prazo para entrada em vigor do mesmo.---------------------------------------------------------Nesse sentido cumpre-me informar V. Exª. que no passado dia 26 de Fevereiro, terminou
o prazo de 30 dias seguidos, previsto no referido artigo, estando por isso em condições de
entrar em vigor o Regulamento mencionado. ----------------------------------Secção de Expediente Geral da Câmara Municipal de Azambuja, 02 de Março de 2006.-

O Chefe de Secção

Vítor Carlos Fernandes da Cunha e Silva

