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 --- ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AZAMBUJA DO DIA 21 DE ABRIL DE 2008. --------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja.--------------------  
--- A reunião teve início às quinze horas e dez minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, 
o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de Sousa, 
José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira 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. -------------------------------------------------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou estarem presentes representantes da firma Neves da Silva, Pão 
Alvo, Maria J. Pimenta e Velosa Ferreira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas que 
fizeram a Certificação Legal e o Parecer das Contas do Município. Documentos que serão 
entregues aos Srs. Vereadores para conhecimento. ----------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve intervenções do público presente.--------------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras do Exercício de 2007 – 

Proposta Nº 31 / P / 2008 --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando o previsto na alínea e) do nº 2 do art. 64º da lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A aprovação e posterior envio à Assembleia Municipal do Relatório de Gestão e 
Demonstrações Financeiras (Documentos de Prestação de Constas) relativos ao exercício do 
ano de 2007, nos termos da alínea c) do nº 2 do art. 53º da legislação acima referida.” ------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que, sobre a análise da gestão de recursos humanos, referiu 
está tudo discriminado relativamente aos 280 trabalhadores do Município. Destes funcionários, 
224 pertencem ao quadro de pessoal, 28 têm contratos de prestação de serviço e 22 têm 
contrato de trabalho a termo resolutivo. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Ao nível da análise financeira referiu que a receita atingiu o montante de 19 milhões, sendo 
que 75,6% foram receitas correntes e 24,4% receitas de capital. Ao nível da execução 
orçamental foram executados 90,5% das receitas, a totalidade das receitas correntes mas houve 
uma diminuição nas receitas de capital decorrente das vicissitudes relativas às homologações 
de candidaturas e às aprovações de empréstimos complementares às candidaturas (da última 
fase do POLIS e do Grande Campo de Jogos). As receitas registaram um acréscimo de 2,6% 
relativamente a 2006 que ficaram a dever-se a impostos directos, nomeadamente o imposto 
municipal sobre transmissões e IMI. A derrama um decréscimo comparativamente com o 
mesmo período. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A despesa total atingiu 19 milhões e 319 mil euros, sendo que as grandes opções do Plano 
(PPI e Plano de Actividades) abrangeram 64,5% do total e as despesas de funcionamento 
35,5%. Foram cumpridos todos os requisitos legais da estrutura do orçamento, quer ao nível das 
despesas com pessoal, dos limites de endividamento e do equilíbrio corrente. Neste caso houve 



21.Abr.2008 
 
 

 2 

uma poupança corrente de 2 milhões 63 mil euros (diferença entre as receitas e as despesas 
correntes) que serviram para financiar o Plano de Actividades. No equilíbrio com pessoal a 
Câmara está numa situação confortável pois o limite máximo é de 8 milhões de euros, tendo a 
Câmara gasto 2,9 milhões (36,5%). Existe uma margem de endividamento muito significativa, no 
endividamento a curto prazo existe a totalidade de disponibilidade (955 mil euros); no 
endividamento a médio e longo prazo o limite é de 9 milhões 559 mil euros, a Câmara utilizou 2 
milhões 863 mil euros (28%) e no endividamento líquido, cujo limite é de 11 milhões 349 mil 
euros, a Câmara utilizou 6 milhões 341 mil euros. Os passivos financeiros ao nível de 
amortizações de empréstimos de médio e longo prazo, atingiram 1,9% do orçamento da 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Ao nível evolutivo, as despesas aumentaram 8,7% e o grau de execução do orçamento foi de 
cerca de 80%.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o Plano de Actividades o objectivo que teve maiores gastos foi Ambiente e 
Saneamento (31,2%), seguido de Urbanismo, Habitação, Educação e Cultura, Desporto, 
Juventude e Turismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O saldo de gerência para 2007 é de 3.078.702,41€. ------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre lamentando que o relatório dos Revisores Oficiais de 
Contas não tenha sido entregue atempadamente. Sobre o quadro de equilíbrio exposto pelo Sr. 
Presidente referiu que nunca o Município teve um quadro financeiro tão desequilibrado, pois 
houve a omissão de itens como a dívida de curto prazo que supera a dívida de médio e longo 
prazo, o que demonstra um desequilíbrio entre as receitas e as despesas efectivas, ou seja, a 
Câmara não tem receitas para poder satisfazer os compromissos assumidos. O saldo de 
gerência e a capacidade de endividamento disponíveis não vão permitir cobrir as dívidas a curto 
prazo. Questionou como foi possível a Câmara chegar a esta situação, de dívidas e 
desequilíbrio financeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionou o significado de “Reportando-nos ao ano de 2007, o montante das dívidas de 
terceiros a curto prazo, aliado às exigências e às disponibilidades, não permite suportar a 
totalidade das dívidas a terceiros a curto prazo.” (pág. 79); das facturas em recepção e 
conferência que atingem uma verba superior à dívida a médio e longo prazo; dos encargos do 
endividamento a curto prazo surgem os grandes credores públicos (Resioeste, Águas do Oeste, 
Pisoeste e EMIA (aguarda o relatório e contas)). Este desequilíbrio limita a actividade da 
Câmara, não se avistando qualquer solução para a resolução desta situação.------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que qualquer identidade pública que se proponha fazer obras de 
melhoramento da qualidade de vida dos habitantes, vê o seu rácio financeiro piorar. Estão 
incluídos dois tipos de situações: as facturas em conferência (no caso da AdO, o parecer dos 
Srs. Auditores vai de encontro ao procedimento da Câmara de encontro de contas, nos casos da 
Pisoeste e da Resioeste existe uma mera conferência técnica de facturas). Outra situação 
prende-se com a facturação da EMIA à Câmara, pois quando a EMIA conclui as obras e 
entrega-as à Câmara e depois de recebida pela Assembleia Municipal existe facturação que é 
simplesmente uma formalidade, que desaparecerá dentro em breve. ------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos concordando com a pertinência das questões 
levantadas, pois verifica que de 2005 para 2007 a evolução da dívida a curto prazo tem atingido 
valores astronómicos, independentemente das razões apresentadas pela Câmara. Questionou o 
porquê do Tribunal de Contas durante 2007 apenas ter aprovado um empréstimo de 225.000€ 
tendo a Câmara aprovado muitos mais. Sobre as facturas em conferência, depois de muito 
tempo escondidas, finalmente agora aparecem para conhecimento de todos. Na pág. 135 
questionou o valor dos resultados transitados (- 5.674.101,43€). ------------------------------------------ 
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--- Discordou do modo de funcionamento da Câmara, pois considera que nestas situações em 
que os documentos para análise nas sessões de Câmara são complexos e extensos, deveria 
haver o cuidado de serem entregues com mais tempo para que possa analisar e estudar o 
documento, até juntamente com os Técnicos da Câmara que o elaboraram. --------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que os compromissos assumidos a médio e longo prazo serão 
satisfeitos a médio e longo prazo e englobados nos empréstimos a curto prazo, está a 
facturação da EMIA. Os pagamentos a efectuar à EMIA são nos termos do contrato programa 
em 20 anos, através das transferência compensatórias (dívida a médio e longo prazo), o que os 
Revisores referiram e o Município pretende regularizar durante o presente ano é a questão 
formal de contabilização da facturação feita pela EMIA, que funciona a dívida a fornecedores 
mas não é, porque está suportada pelo contrato programa.------------------------------------------------- 
--- O Tribunal de Contas apenas aprovou um empréstimo de 225.000€ porque nos restantes 
empréstimos complementares, a Câmara solicitou a sua exclusão dos limites de endividamento, 
tendo os processos ficado meses em dois Ministérios para apreciação tendo sido negada a sua 
exclusão. Em alguns casos os bancos, devido a esta demora, caducaram a validade das 
condições propostas e teve-se que reiniciar todo o procedimento. ---------------------------------------- 
--- Interveio a Dra. Irene Lameiro que sobre os resultados transitados remeteu para a pág. 215 
onde constam todos os valores englobados na referida conta. O valor mais significativo diz 
respeito a uma correcção ligada ao património a entregar à AdO, embora ainda existam 
negociações quanto ao valor do património, este tem que sair da esfera de propriedade do 
Município, daí haverem facturas em conferência. Informou ainda que, houve uma chamada de 
atenção dos Srs. Revisores para o facto de haver valores no património que já deveriam ser 
amortizados e outros que não e daí houve um esforço por parte dos serviços no sentido de 
regular toda a situação o que também provocou o atraso na entrega do documento.----------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre evidenciando que mesmo que retirado o valor 
referente à EMIA subsiste uma dívida a curto prazo superior a 7 milhões de euros, para a qual 
não existe disponibilidade financeira, nem através do saldo de gerência, nem pela capacidade 
de endividamento. Questionando a pretensão da Câmara para resolver este problema.------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que nos 7 milhões de euros referidos pelo Sr. Vereador ainda 
existem dois tipos de situações: 526 mil de operações de tesouraria (garantias bancárias que só 
serão restituídas dentro de 4/ 5 anos) e facturação da AdO que será obrigatoriamente acertada. 
Na pág. 79 pode-se constatar que as dívidas de terceiros somadas às disponibilidades totalizam 
6 milhões de euros, daí existir equilíbrio entre as receitas e encargos do Município.------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre reiterou a informação constante na conclusão da pág. 79: 
“Reportando-nos ao ano de 2007, o montante das dívidas de terceiros a curto prazo, aliado às 
exigências e às disponibilidades, não permite suportar a totalidade das dívidas a terceiros a 
curto prazo”, não obstante as regularizações contabilísticas a realizar. No capítulo das dívidas 
de terceiros, questionou o valor de 934.150,93€ de dívidas de utentes que não foram cobrados 
pelos serviços, pois normalmente a prestação (água, saneamento, resíduos) é suspensa por 
falta de pagamento e como é que a Câmara pretende cobrar esta quantia. O valor de 
1.297.859,71€ da rubrica “outros devedores”, na qual se engloba o capital social AdO a 
constituir, partiu do princípio que estava tudo resolvido uma vez que o contrato foi assinado em 
2000. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informou ainda que irá enviar o Relatório de Gestão e Demonstrações Financeira 2007 para o 
Ministério Público junto do Tribunal de Contas para os efeitos convenientes.--------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que os encargos a receber equilibram os encargos a pagar, isto 
é, o somatório das dívidas a curto prazo a receber equilibram as dívidas a curto prazo a pagar. -- 
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--- O Sr. Vereador António José Matos questionou a dívida à AdO, reportando-se à pág. 129, 
onde o valor é de 2.729.682,26€. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o valor em causa refere a facturação da AdO em 
conferência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou qual a solução da Câmara para arranjar 
receitas correntes (na sua maioria facturação de água) quando fizer a concessão da rede de 
água. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o assunto será discutido aquando da apreciação do 
processo da concessão.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se a facturação da AdO tem por base um valor 
mínimo a pagar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o consumo de água ultrapassa os valores mínimos 
contratados e relativamente ao saneamento básico vingou a interpretação de que os consumos 
mínimos apenas vigorariam quando todo o sistema estivesse em funcionamento. Esclareceu 
que a divergência com a AdO tem que ver com o facto de, não serem confirmados os consumos 
imputados à Câmara, com a valorização dos bens a transferir (não há forma de acertar critérios), 
com as operações que a Câmara vai imputar à AdO em termos de custos (havia um faseamento 
temporal para pôr em funcionamento determinadas unidades de tratamento de águas residuais, 
os atrasos são receitas que não entraram na Câmara imputáveis à AdO) e com quebras no 
fornecimento de água (reparadas pela Câmara, uma vez que a AdO não tem estrutura para em 
devido tempo actuar em rupturas no sistema em alta). ------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Revisor Oficial de Contas do Município, referindo que no seu entender, o aspecto 
mais importante da certificação de contas são as reservas que constam do ponto 7 e 8. A 
reserva do ponto 7 diz respeito à AdO, que não permite ajuizar, devido às incertezas, possíveis 
ajustamentos decorrentes ao nível do activo, fundos próprios, passivo e resultados do Município. 
Enquanto as alíneas do ponto 7 não estiverem clarificadas e esclarecidas com a AdO, vão 
manter-se as reservas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O ponto 8 está relacionado com as obras em curso, que enquanto subsistirem na rubrica 
“obras em curso” não é possível determinar o seu efeito, pois não pertencem ao activo firme, o 
que permitiria calcular as amortizações do exercício, que teriam efeitos na conta de resultados.-- 
--- Na opinião emitida no ponto 9, excepto quanto às limitações descritas nos parágrafos 7 e 8, 
as demonstrações financeiras do Município apresentam-se de forma verdadeira e apropriada.---- 
--- O ponto 10 apresenta um conjunto de ênfases, que se referem à EMIA e à contabilização na 
conta “Fornecedores – facturas em recepção e conferência”, que para serem regularizadas, 
carecem de entendimento entre o Município e a EMIA, que segundo informação fornecida o 
Município pretende regularizar, durante o exercício de 2008, no âmbito de um contrato de 
concessão de exploração dos parques de estacionamento da zona urbana da Vila de Azambuja, 
a celebrar com aquela empresa municipal, encontrando-se em curso a realização de estudos 
conducentes à concretização desta operação. ----------------------------------------------------------------- 
--- Interveio outro dos Revisores Oficiais de Contas referindo a redução ocorrida nos Fundos 
Próprios relevada uma parte na rubrica Património e deduzida a Resultados Transitados dado 
tratarem-se de acertos antes e após Balanço Inicial.---------------------------------------------------------- 
--- As reservas relativas à AdO dizem respeito a infra-estruturas a transferir, infra-estruturas 
transferidas (onde existem divergências nos valores apurados) e facturação que os serviços 
estão a contabilizar em recepção e conferência, pois não se consegue validar a facturação.------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos reportando-se à pág. 79 do documento: 
“Reportando-nos ao ano de 2007, o montante das dívidas de terceiros a curto prazo, aliado às 
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exigências e às disponibilidades, não permite suportar a totalidade das dívidas a terceiros a 
curto prazo” e à Certificação Legal das Contas: “O antes exposto não nos permite quantificar o 
impacto de possíveis ajustamentos decorrentes dessas situações ao nível do activo, fundos 
próprios, passivo e resultados da Câmara”, questionou as declarações prestadas pelo Sr. 
Presidente acerca da situação financeira do Município. ------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que estas situações têm que ser vistas a nível de saldo e 
ressalvada a dívida da EMIA, algumas situações de acerto com a AdO e saldadas as cauções 
que são para pagar a 4/5 anos, as disponibilidades a curto prazo darão para fazer face às 
responsabilidades a curto prazo. -----------------------------------------------------------------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 31 / P / 2008 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do PSD e da CDU). -------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez a declaração de voto que a seguir se transcreve: ------------------------------- 
--- “Toda a discussão à volta do relatório e das contas teve que ver com o balanço entre os 
encargos a curto prazo e as dívidas a receber a curto prazo. Constatou que ao nível da 
legislação vigente, daquilo que a Lei das Finanças Locais permite em termos de endividamento 
líquido a curto prazo a Câmara, contabilizados todos os valores, mesmo os que estão apenas 
formalmente contabilizados, atinge cerca de 50% dos limites de endividamento. O facto dos 
encargos a curto prazo não poderem ser suportados pelas disponibilidades e dívidas a receber a 
curto prazo, a Lei das Finanças Locais põe o limite em 125%”. -------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre apresentou a declaração de voto que a seguir se transcreve:--- 
--- “A CDU tendo analisado o respectivo relatório de gestão e demonstrações financeiras, 
mostra-se particularmente preocupada coma situação de desequilíbrio financeiro patenteado 
pelo mesmo relatório, designadamente no que respeita às dívidas a curto prazo. ---------------------  
--- Pese embora as justificações dadas pela Presidência relativamente a algumas das rubricas, 
designadamente a facturação da EMIA, ainda assim tal explicação nos afigura discutível. 
Primeiro tendo em conta a solução constante do relatório da certificação de contas, a forma 
como se pretende apontar para a solução da facturação em conferência. Por outro lado, no que 
diz respeito aos principais fornecedores do Município, não vem apontada uma solução para os 
montantes em dívida, registando que há fornecedores como a Resioeste, a Pisoeste com 
valores muito significativos, fornecedores privados, como a Eco-ambiente, também com valores 
elevadíssimos, sem falar no problema relativamente à Águas do Oeste, cuja explicação dada 
para a solução do litígio surgido entre a Águas e o Município relativamente à valorimetria a 
aplicar aos bens imobiliários e instalações a ceder na sequência de contrato de concessão 
subscrito entre Município e a Águas do Oeste. -----------------------------------------------------------------  
--- Não considera que as explicações dadas sejam cabais para a solução que se deve dar ao 
problema do desequilíbrio financeiro patenteado no relatório visto que as receitas efectivas não 
cobrem as despesas efectivas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Porque entende que podem haver problemas de compatibilização da Lei de Enquadramento 
Orçamental com o relatório agora votado e aprovação, entendemos remetê-lo ao Ministério 
Público junto do Tribunal de Contas, para os efeitos tidos como convenientes, pelo que solicita 
que seja fornecida cópia informática do mesmo.” --------------------------------------------------------------             
Ponto 2 – Aplicação dos Resultados Líquidos do Exercício – Proposta Nº 32 / P / 2008 ------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o disposto no ponto 2.7.3. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, que determina que quando houver saldo positivo na conta 59-Resultados 
Transitados, o seu montante pode ser aplicado da seguinte forma: --------------------------------------- 
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--- a) reforço do Património; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) constituição ou reforço de reservas;------------------------------------------------------------------------ 
--- o ponto 2.7.3.4 do POCAL, que obriga ao reforço do Património até que o valor da conta 51-
Património corresponda a 20% do activo líquido; -------------------------------------------------------------- 
--- o ponto 2.7.3.5 do POCAL, no qual se deve constituir o reforço anual da conta 571-Reservas 
Legais pelo valor mínimo de 5% do resultado líquido do exercício.---------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. a transferência do resultado líquido do exercício no valor de 744.607,27€ para a conta 59-
Resultados Transitados;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. a constituição de Reservas Legais no montante de 37.250€; ---------------------------------------- 
--- 3. o Reforço do Património no valor de 4.966.744,16€.” -------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta diz respeito à aplicação do saldo.----------------- 
--- Interveio o Dr. Ricardo Portela referindo que de acordo com o POCAL a Câmara deve 
apresentar uma proposta de constituição ou reforço da reserva legal, de cobrir os resultados de 
transitados e a parte remanescente será coberta com a redução do património em igual 
montante. Desta forma os resultados transitados ficarão nulos.--------------------------------------------      
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 32 / P / 2007 aprovada por maioria com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------- 
Ponto 3 – Revisão Orçamental – Proposta nº 33 / P / 2008 ---------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação de reformulação da Candidatura LT/1.2/045 – CULT “Ampliação da Rede de 
Saneamento do Concelho de Azambuja” que permitiu incluir a construção de uma infra-estrutura 
cujo valor elegível é 98.877,83€ (conforme ofício em anexo), à qual corresponde uma 
comparticipação comunitária de 49.438,92€;-------------------------------------------------------------------- 
--- a viabilidade legalmente prevista de aplicação do saldo relativo à Gerência de 2007 numa 
Modificação ao Orçamento, revestindo esta a forma de Revisão Orçamental;-------------------------- 
--- o valor do saldo da Gerência de 2007 – 3.078.702,41€. -------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. A aprovação de uma Modificação ao Orçamento, materializada na 1ª Revisão ao Plano 
Plurianual de Investimentos, ao Plano de Actividades Municipais e aos Orçamentos da Receita e 
da Despesa, nos termos da alínea c), do nº 2, do art. 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
com as alterações introduzidas. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. Que a deliberação a aprovar esta proposta seja sujeita à aprovação da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea a) do art. 64º, conjugado com a alínea b) do nº 2, do art. 53º do 
citado diploma.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a distribuição do saldo 
(3.078.702,41€) que corresponde à definição das verbas que no orçamento inicial estavam por 
definir, através de uma ordem de prioridades, dado que o total das verbas a definir era superior 
ao saldo de gerência. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 33 / P / 2008 aprovada por maioria com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
ACTA – 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- Eram dezassete horas e dez minutos quando o Sr. 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. -----------------------------------------------------------------------------  


