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------------ ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO DIA 09 MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO DIA 09 MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO DIA 09 MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO DIA 09 DE  DE  DE  DE OUTUBROOUTUBROOUTUBROOUTUBRO DE 2006.  DE 2006.  DE 2006.  DE 2006.     
------------ LOCAL DA REUNIÃO LOCAL DA REUNIÃO LOCAL DA REUNIÃO LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. --------------------------------------------------------------------  
--- A reunião teve início às quinze horas e cinco minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, o Sr. Vice-
presidente Luís Manuel Abreu de Sousa e os Srs. Vereadores José Manuel Isidoro Pratas, Marco António Martins Leal 
Pereira e Marília Oliveira Inácio Henriques, pelo Grupo do PSD, os Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e 
Ana Maria Correia Ferreira e, pelo Grupo da CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. ------------------------  
--- COMUNICAÇÃO SOCIAL – Estiveram presentes representantes dos jornais “ Fundamental”, “Vida Ribatejana”, 
“Correio de Azambuja” e “ O Mirante”, e da “Rádio Ribatejo”. -------------------------------------------------------------------  
--- Secretariou a reunião o Chefe da Secção de Expediente Geral, Vítor Carlos Fernandes da Cunha e Silva. ------------   

ANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIA    
------------ ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que irá presidir à presente reunião, uma vez que o Sr. Presidente se encontra de 
férias, sendo substituído pela Sra. Vereadora Marília Henriques.---------------------------------------------------------------------- 
------------ INTERVENÇÕES DO PÚBLICO  INTERVENÇÕES DO PÚBLICO  INTERVENÇÕES DO PÚBLICO  INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Silvestre solicitou informação sobre se, devido à remodelação noutras ruas de Azambuja, vai haver afluxo de 
trânsito na rua das Vivendas. Chamou a atenção para o excesso de velocidade praticado nesta mesma rua, sendo da 
opinião que a Câmara deveria optar por colocar sinalização ou lombas para dissuasão da velocidade. Informou que na 
mesma rua existe uma sarjeta partida, perigosa para quem circula a pé especialmente para as crianças.------------------ 
--- Agradeceu as passadeiras que a Câmara colocou na rua mas as mesmas não estão acompanhadas de sinalização 
vertical, na altura porque a Câmara não tinha dinheiro.------------------------------------------------------------------------------ 
--- Para concluir, chamou a atenção para o facto de não haver placas para distinção das ruas Eng. Moniz da Maia e 
Victor Córdon. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que devido à remodelação que está a ser feita na rua paralela à estrada nacional, 
das Torres até à estação, é natural que esta rua venha a sofrer aumento de tráfego mas será feita a actualização da 
postura de trânsito de Azambuja. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a sarjeta tomou nota e irá reencaminhar aos serviços competentes e sobre as placas de sinalização vertical 
irá providenciar a sua compra uma vez que já existe dinheiro disponível. -------------------------------------------------------- 
--- O Sr. José Vicente pediu a intervenção da Câmara na Rua dos Vicentes, em Casais de Baixo, uma vez que depois 
das obras de saneamento a rua está a ficar intransitável para a circulação de veículos porque não está alcatroada.---- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que irá deslocar-se ao local para, com o encarregado do sector, analisar a situação 
de forma a resolvê-la. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------ INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES  INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES  INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES  INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos começou por questionar se a Concessão das Águas e Saneamento Básico do 
Concelho de Azambuja, uma vez que não consta da ordem de trabalhos da próxima reunião da Assembleia Municipal, 
não vai a esta Assembleia ou foi abandonada a ideia. -------------------------------------------------------------------------------  
--- Congratulou os membros da Assembleia de Freguesia de Aveiras de Baixo por terem apresentado uma proposta 
para que a Câmara reate negociações com vista à compra do Convento das Virtudes. Pretendendo saber se a Câmara 
já teve conhecimento se há intenções de voltar a reatar as negociações.---------------------------------------------------------  
--- Lembrou a situação do Castro de Vila Nova de São Pedro porque apenas restam as placas indicativas, o Castro 
presentemente é um terreno baldio e abandonado. Querendo saber se, apesar de se encontrar nas mãos de privados, 
a Câmara abandonou o processo ou se está a tentar adquirir para reabilitação com vista ao desenvolvimento do Alto 
Concelho em termos turísticos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre a Escola Grandella, de Tagarro, concorda com a proposta da Câmara fazer um posto de turismo, uma vez 
que aquela é a entrada norte do Concelho mas como a escola já está arranjada há imenso tempo, quer saber se há 
previsões para ocupação do espaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Questionou se já começaram as obras da EB1 de Tagarro.----------------------------------------------------------------------  
--- O actual mercado diário de Azambuja não oferece as mínimas condições, o novo mercado diário aparenta estar 
pronto, o Sr. Presidente já informou, vezes sem conta, que aguarda a apresentação de propostas para o 
equipamento, pois o equipamento tarda em adquirir-se e o mercado continua sem utilidade nenhuma. -------------------  
--- Sobre as assinaturas para o Referendo Local da Concessão das Águas, na última sessão de Câmara, o Sr. 
presidente ironizou que algumas assinaturas não pertencem ao concelho de Azambuja, mesmo por isso PSD levou o 
limite de assinaturas, uma vez que seria impossível controlar se as pessoas pertencem todas ao concelho, se estão ou 
não recenseadas e se são eleitores. O número de assinaturas (+ de 1340) conseguido revela que as pessoas do 
concelho de Azambuja querem ter um apalavra a dizer no processo de concessão de águas. --------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente informou que a proposta referente à concessão das águas, aprovada na última sessão de 
Câmara, não vai à próxima reunião da Assembleia Municipal porque o Sr. Presidente da Assembleia Municipal aceitou 
todo o processo endereçado pelo PSD para o referendo, e em respeito a isso a Câmara decidiu suspender o processo 
até a Assembleia Municipal se pronunciar, a partir dessa altura a Câmara irá continuar com o processo de concessão.  
--- Quanto ao Convento das Virtudes, a Câmara não pôs de parte a hipótese de comprar ou negociar o Convento, 
assim como o Castro de Vila Nova de São Pedro, há um processo em marcha para a Câmara adquirir o Castro. -------  
--- Sobre a Escola Grandella, de Tagarro, o espaço irá funcionar em benefício da Câmara e dos Munícipes.--------------  
--- As obras da escola EB 1 de Tagarro irão iniciar-se no final da semana.-----------------------------------------------------  
--- O Mercado Diário irá mudar-se para as novas instalações assim que estiver concluído o processo para aquisição 
de equipamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As assinaturas para o referendo ultrapassaram, em grande, as 1340 necessárias, por isso tudo indicava que 
haveria de se dar início ao processo de referendo local, daí a Câmara ter suspendido a concessão, até toda esta 
situação estar definida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal informando já acompanhar o processo do Castro há 4 anos, tendo conseguido 
que o espólio viesse para Azambuja, através de um protocolo com a Associação de Arqueólogos Portugueses. Houve 
várias tentativas de comunicação com a proprietária para negociações mas nunca obteve resposta, como tal a 
Câmara vai avançar com um processo de expropriação.------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que já lá vão 4 anos desde s tomada de decisão política de fazer a 
reconstrução da escola nestes moldes, mas o planeamento que compete à Câmara desenvolver para tirar algum 
proveito do projecto continua por executar. --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Nesta altura do ano, último trimestre, a sua maior preocupação prende-se com o estudo e elaboração de 
documentos importantes para estabelecer o que a Câmara vai fazer no próximo ano, quer numa perspectiva 
financeira (previsão de receitas e despesas), isto para que seja instalado um hábito, constante na Lei, que é ouvir a 
oposição sobre o plano e orçamento para o próximo ano. Solicitando que na próxima sessão de Câmara haja 
informação financeira disponível para que todos os Vereadores possam apreciar a situação da Câmara, quer nas suas 
responsabilidades a curto, médio e longo prazo, bem como as perspectivas que se colocam no próximo ano, apesar 
das incertezas relativamente à Lei das Finanças Locais a vigorar no próximo ano.---------------------------------------------  
--- Sobre as urgências do Centro de Saúde, volta a insistir para que haja por parte da Câmara uma análise sobre a 
assistência de urgências no concelho, ou seja, o que aconteceu, o que poderia ter acontecido e que perspectivas 
teremos ao nível da saúde.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Solicitou ainda informação sobre o saneamento básico em Vale do Brejo (para quando a ligação) e para quando 
a alcatroamento da estrada das Mosqueireiras, na Maçussa. -------------------------------------------------------------------------  
--- Na última sessão de Câmara foi aprovada uma proposta relativa à fase V do POLIS, respeitante à Rua dos 
Campinos, pretendendo saber, após tramitação burocrática do procedimento, em que circunstâncias a Câmara vai 
fazer o reordenamento do trânsito automóvel nessa rua. ----------------------------------------------------------------------------  
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--- O Sr. Vice-presidente referiu ter tomado nota para que na próxima reunião sejam apresentadas as previsões de 
receita e despesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre as urgências do Centro de Saúde de Azambuja, foi informado pelo Sr. Dr. Ramalho, que estava em 
conversações com a ARS e com o Governo, no sentido de poderem abrir apenas as urgências do novo Centro de 
Saúde. Mas não tem informação sobre o resultado dessas negociações. -----------------------------------------------------------  
--- Desde o dia 23 de Setembro está em funcionamento a ETAR das Virtudes, que abrange as freguesias de Vale do 
Paraíso, Aveiras de Cima e Aveiras de Baixo (Virtudes ainda não está ligada). O Vale do Brejo vai, juntamente com 
os Técnicos da Câmara ver se já está ligada ao colector.----------------------------------------------------------------------------  
--- O alcatroamento das estradas está neste momento a fazer serviço em Aveiras de Cima, passando depois para a 
Maçussa, onde está previsto o alcatroamento, entre outros, da estrada das Mosqueireiras.------------------------------------  
--- Quando a Rua dos Campinos estiver a ser alvo de intervenção no âmbito do POLIS, o trânsito será feito através 
da estrada Nacional 3 e da estrada paralela, que está neste momento a ser alvo de intervenção, depois entra-se na 
vila pelo lado da rotunda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio a Sra. Vereadora Ana Ferreira solicitando informação sobre o transporte dos alunos para as piscinas 
municipais no âmbito do desporto escolar, uma vez que estamos no início do ano escolar. Questionou também se já 
estão previstos financiamentos para projectos educativos elaborados neste ano lectivo. ----------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que todos os anos são realizadas reuniões com o Conselho Executivo e com 
os professores do desporto escolar no âmbito de relacionar os horários da disciplina com a disponibilidade das 
piscinas e dos transportes da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Quanto ao financiamento de projectos educativos a Câmara irá continuar com a mesma política, podendo os 
projectos candidatarem-se durante este mês de Outubro, no entanto a Câmara fará chegar aos Conselhos Executivos 
todas as informações necessárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Respondendo a um artigo do Sr. Vereador António Matos, publicado num jornal local, o Sr. Vereador José Manuel 
Pratas referiu que a igreja católica é o único rebanho ao qual pertence, não sendo o Partido Socialista um rebanho, 
como o Sr. Vereador quer fazer crer no referido artigo, afirmou lutar por convicções. Quase todos os funcionários (à 
excepção de dois) entraram para a Câmara através de concurso público. Considerando que esta não é a melhor 
forma de se fazer política. Foram colocadas duas pessoas através do Centro de Emprego e uma delas é esposa do 
Presidente da Junta de Freguesia de Maçussa, que trabalhava numa empresa que abriu falência. Estas pessoas 
praticamente não têm custos para a Câmara porque apenas paga o subsídio de refeição.------------------------------------  
--- Afirmou ainda que, os funcionários que fazem parte do júri dos concursos são pessoas sérias que se pautam pela 
isenção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Em resposta o Sr. Vereador António Matos referiu que o problema é que qualquer dia também esta “empresa” 
vai à falência porque provavelmente haverá muita gente que não sabe o que está a fazer na Câmara. Afirmou não 
ter atentado contra a honra de ninguém mas o que é facto é que na Câmara existem muitos familiares, fazendo 
com que esta pareça uma empresa familiar. Em relação às pessoas que vêm do Centro de Emprego, não é a 
primeira, nem a última vez que a Câmara vai buscar pessoas que depois acabam por cá ficar. ----------------------------  
--- Referiu ser responsável pelos seus actos e não dar ouvidos a denúncias anónimas, como tal, entregou uma carta 
na Câmara porque considera que as pessoas devem aparecer quando querem dizer o que pensam. ------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre afirmou não ter tido conhecimento da denúncia anónima recebida pelo Sr. Vereador 
António Matos, considerando ter havido alguma discriminação. ---------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos informou ter recebido a denúncia na sua caixa de correio e entregou-a ao Sr. 
Vice-presidente porque considera que as pessoas devem assumir e dar a cara pelos seus actos, não podendo fornecer 
nada porque, tal como já havia dito, entregou a quem considerou que deveria entregar. ------------------------------------  
--- Sobre os esgotos de Vale do Brejo, já referiu ter informado a Direcção Geral do Ambiente sobre o que se está a 
passar na primeira rotunda, fez-se uma estação elevatória que mais parece um poço cheio de água e se a água 
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entre de fora para dentro da estação, então também os esgotos passarão de dentro para fora, contaminando as 
águas e inquinando as águas dos poços ali à volta. A resposta que a Câmara deu a Direcção Geral do Ambiente foi 
que na rotunda não passa nenhuma linha de água e que a estação elevatória iria ser impermeabilizada. Referiu 
ainda que, gostaria de assistir à impermeabilização para saber com que produtos e como vai ser intervencionado. ----  
--- Questionou, ainda relativamente à concessão das águas, se a Câmara mantém a deliberação tomada na última 
reunião, de levar avante a concessão das águas e saneamento ou se abandona o processo. ---------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente informou que a Câmara decidiu suspender o processo de concessão das águas até haver 
deliberação da Assembleia Municipal, depois será retomado o processo.-----------------------------------------------------------  
--- Sobre os esgotos de Vale do Brejo, recebeu um pedido de esclarecimentos do Ministério do Ambiente, tendo a 
Câmara já respondido. Acrescentou que todas as estações elevatórias estão cheias de água e como medida de 
precaução foram fechadas a cadeado. Todas as estações irão sofrer uma intervenção de impermeabilização. Convidou 
todos os Vereadores a assistir a esta intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a visita às Etar´s e aos sistemas de saneamento em alta, deveria 
estender-se à Águas do Oeste para “in loco” verificar-se o cumprimento ou não, quer das concessões à empresa, 
quer das obrigações da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------         
--- O Sr. Vice-presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------------------------                                     

ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA    
PONTO 1 PONTO 1 PONTO 1 PONTO 1 ––––    Processo de Expropriação/ Posse Processo de Expropriação/ Posse Processo de Expropriação/ Posse Processo de Expropriação/ Posse Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa –––– Proposta N.º 85 / P / 2006 Proposta N.º 85 / P / 2006 Proposta N.º 85 / P / 2006 Proposta N.º 85 / P / 2006--------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta Proposta Proposta Proposta que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------  
--- “Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – O Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local, por despacho de 19 de Junho de 2006, declarou a 
utilidade pública da expropriação e autorizou a tomada de posse administrativa dos prédios urbanos inscritos na 
matriz da freguesia de Azambuja com os artigos 1656, 1898 e 1899, com vista à realização da obra “Estacionamento 
de Apoio ao Centro de Saúde de Azambuja”.-------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 – Tal Despacho foi publicado no Diário da República, II Série, Parte C, de 12 de Setembro de 2006, que se 
anexa cópia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3 – A Câmara tem tentado e continuará a tentar chegar a acordo com os proprietários dos referidos prédios. ----  
--- 4 – Ainda não foi possível chegar a acordo, ao contrário do que já aconteceu com outro proprietário de prédio 
vizinho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 5 – Tais prédios fazem parte dos necessários para construção do Estacionamento de Apoio ao Centro de Saúde de 
Azambuja, e estão integrados na candidatura ao III QCA – Medida 2.1./ 029 – POLIS V – “Reordenamento Urbano 
do Núcleo Central de Azambuja”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 6 – O concurso para as obras respectivas já foi aberto por anúncio publicado no Diário da República, III Série, nº 
193 de 7/10/2005, a págs. 21812 a 21813, e prevê-se que as mesmas se possam iniciar, já no decurso do mês de 
Novembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- 7 – Impõe-se, assim, a tomada de posse administrativa, sem prejuízo de se continuar a tentar chegar a acordo 
quanto ao montante da indemnização.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a Câmara Municipal delibere a tomada de posse administrativa dos referidos prédios urbanos com vista à 
construção do Estacionamento de Apoio ao Centro de Saúde de Azambuja.” 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta Proposta diz respeito a que a Câmara delibere uma tomada de posse 
administrativa de prédios urbanos com vista à construção de estacionamento de apoio ao Centro de Saúde de 
Azambuja. Este documento já foi presente em sessão de Câmara, posteriormente foi enviado à Direcção Geral das 
Autarquias Locais, que declarou ser de utilidade pública e agora esta Proposta é para que a Câmara tome a posse 
administrativa das parcelas de terreno identificadas. ----------------------------------------------------------------------------------  



09.Outubro.2006 
 

 

 

--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se o estacionamento de apoio ao Centro de Saúde é para veículos 
prioritários ou para utentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que o estacionamento é tanto para veículos prioritários como para utentes porque 
o espaço lateral destinado a veículos prioritários é diminuto.-----------------------------------------------------------------------  
--- Quantos lugares estão previstos para estacionamento?----------------------------------------------------------------------------  
--- Para este estacionamento estão previstos 26 lugares mais arranjos paisagísticos. -------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que para tão poucos lugares o preço é muito elevado, sendo da opinião que 
a Câmara deve abdicar deste processo, uma vez que há acesso para veículos prioritários, não se deve fazer 
estacionamentos e arranjos paisagísticos a este preço, ainda correndo o risco do processo ir para a fase litigiosa e 
ver-se na contingência de pagar muito mais. Tendo em conta as circunstâncias e dificuldades financeiras não 
considera este tipo de investimento prioritário. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente afirmou que estes terrenos são necessários para criar estacionamentos tanto para veículos 
prioritários como para utentes que necessitem utilizar o Centro de Saúde.-------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu não poder aceitar que se gaste este dinheiro quando não há urgências no 
Centro de Saúde de Azambuja, estando assegurado o estacionamento para veículos prioritários.-----------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos considerou que a localização do novo Centro de Saúde de Azambuja é fruto da 
incompetência porque se tem sido feito um estudo prévio, os acessos e os estacionamentos teriam sido levados em 
conta. Afirmou ser inadmissível andar a expropriar pessoas por causa da incompetência de quem foi eleito para 
governar. No seu entender o número de estacionamentos não será suficiente, questionando se a Câmara já levou isso 
em conta. Isto será um remendo e não a resolução do problema.-----------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente informou que este processo já estava em andamento quando (há mais ou menos 10 anos) 
veio para a Câmara. Considerando que não vale a pena criticar o que já está construído, há que tentar resolver a 
situação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 85 / P / 2006 aprovada por maioria com quatro votos a favor 
(Grupo do PS), duas abstenções (Grupo do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU).------------------------------------------  
PONTO PONTO PONTO PONTO 2 2 2 2 –––– Informações Informações Informações Informações -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 2.1 2.1 2.1 ---- Informação N.º  Informação N.º  Informação N.º  Informação N.º 7777 / P / 06 / P / 06 / P / 06 / P / 06 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Assunto: Modificação ao orçamento--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara competência para a 
elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, 
nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, 
informo a Câmara sobre a realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 3 de Outubro, que se 
anexam: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 7ª Alteração ao Orçamento da Despesa----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 7ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais-----------------------------------------------------------------------------------  
--- 7ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos”-------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------ ACTA  ACTA  ACTA  ACTA –––– APROVAÇÃO POR MINUTA APROVAÇÃO POR MINUTA APROVAÇÃO POR MINUTA APROVAÇÃO POR MINUTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, do art. 18.º, do 
Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 2005. ----------------------------------------  
--- EncerramentoEncerramentoEncerramentoEncerramento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
--- Eram dezasseis horas e quarenta e cinco minutos quando o Sr. Vice-presidente deu por encerrada a reunião.-------  
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela Directora do Departamento 
Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob cuja responsabilidade foi elaborada.---------------------  
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