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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2008. ----------------------------------------------------------------------- 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze 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, 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 cumprimentou os alunos da Escola Secundária de Azambuja presentes na 
sessão de Câmara e fez uma breve intervenção acerca do funcionamento da Câmara e da 
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. José Rodrigues de Almeida agradecendo as obras de arranjos exteriores da 
Urbanização dos Chães, em Aveiras de Cima mas existe um problema estético, a colocação de 
um parque infantil no meio de dois blocos de apartamentos. Considera um erro: por ser uma 
área pequena, está a cerca de 1,5m dos apartamentos e localizado no intervalo de dois prédios, 
o que faz com que seja desagradável, pois é muito ventoso e sombrio. Existem imensos terrenos 
nas redondezas da urbanização onde seria possível construir um parque maior e com melhores 
condições. Concluiu dizendo que estranha que sejam efectuadas obras numa urbanização 
considerada ilegal.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a obra não é ilegal, foi aberto processo pelo Ministério 
Público e encontra-se em Tribunal mas ainda não houve julgamento. A obra insere-se num 
loteamento com cedências para o domínio público, nomeadamente o local onde está a ser 
construído o parque infantil. Há anos que a população e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia 
de Aveiras de Cima reclamam um parque infantil para a urbanização dos Chães, a Câmara 
conseguiu desenvolver o projecto e disponibilizar as verbas necessárias para satisfazer esta 
vontade, agora que se iniciaram as obras, decidem protestar a construção do parque. No 
projecto do loteamento, aquela área já estava definida como parque infantil, por isso não 
encontra qualquer fundamento para suspender a intervenção. --------------------------------------------- 
--- O Sr. José Rodrigues de Almeida referiu que nunca teve conhecimento da construção do 
parque infantil naquele local. Considera que a Câmara deveria ter informado a população da 
urbanização das suas pretensões para aquele local, podendo receber sugestões ou reclamações 
da população. Sugeriu que a Câmara utilize mecanismos para adquirir um terreno localizado 
mais abaixo, que considera ser o local ideal para a construção do parque. ----------------------------- 
--- Interveio a Sra. Deolinda Oliveira questionando para quando a colocação de semáforos em 
Casais das Comeiras (pois faz dois meses que foram adjudicados) e da paragem de autocarro.-- 
--- Interveio o Sr. André Tristão, aluno da Escola Secundária de Azambuja, que sobre a mesma, 
referiu ter informação que quando foi construída seria uma escola provisória, já lá vão trinta 
anos, como se pode calcular passados todos estes anos a escola tem vindo a degradar-se; 
também já não corresponde às reais necessidades pois foram criadas novas actividades: RVCC 
e Cursos Profissionais e sendo a única escola secundária no concelho, está sobrelotada. --------- 
--- Interveio o Sr. Alexandre Pinto, Professor da Escola Secundária de Azambuja, agradecendo o 
esclarecimento inicial do Sr. Presidente. Informou que a iniciativa de estar presente na sessão foi 
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dos alunos, tal como a colocação de questões, considera muito positivo o acto de cidadania dos 
alunos pois estão a exercer os seus direitos de munícipes. ------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Ruben Santos, que relativamente às infra-estruturas desportivas da Escola 
Secundária, informou que os balneários estão muito degradados, havendo alguns que nem água 
quente têm e outros em que sai água ferrugenta, não existem divisões para o sexo masculino e 
feminino, o campo desportivo já não tem alcatrão, agora tem pedrinhas que causam grandes 
ferimentos se alguém cai. Acrescentou que o bairro social ao pé da escola causa muito mal-estar 
e receio aos alunos, porque estão constantemente a serem roubados e ameaçados.---------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que as situações nos Casais das Comeiras, vão ser resolvidas 
mas demoram o seu tempo, existem burocracias que não podem ser violadas.------------------------ 
--- Sobre a intervenção do Sr. Professor concordou que estes actos de cidadania devem fazer 
parte do processo de crescimento de todos, como pessoas e como munícipes do concelho. 
Acrescentou que a Câmara tem promovido este tipo de iniciativas através da Assembleia 
Municipal Jovem, iniciativa inserida na Semana da Juventude, onde os jovens questionam mas 
também apresentam soluções para os problemas, o que desafia todos os alunos da escola a 
fazer. Enalteceu o trabalho de alguns alunos da Escola Secundária sobre a revitalização da zona 
ribeirinha de Azambuja e informou que a Câmara vai executar o projecto através de candidatura 
a fundos comunitários.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Relativamente à proximidade da escola ao bairro problemático, é um problema que aflige toda 
comunidade e por isso a Câmara irá iniciar uma série de intervenções para tentar minimizar o 
problema, mas reconhece que como matéria de segurança pública a Câmara não tem qualquer 
tipo de tutela, e apesar de ter colaborado com a GNR através da Escola Segura, tem a plena 
consciência que não é suficiente para resolver o problema.------------------------------------------------- 
--- Houve uma grande batalha com a DREL para a construção de dois pavilhões desportivos mas 
a Câmara apenas conseguiu a construção do pavilhão em Aveiras de Cima, pelo facto do 
pavilhão municipal se localizar em Azambuja, que poderia suprir as carências das escolas em 
Azambuja. Informou que, nos próximos tempos, dificilmente se conseguirá a construção de um 
pavilhão afecto à escola secundária de Azambuja, apesar de continuar a reivindicar junto da 
DREL. Recentemente foi assinado um protocolo com a DREL, para transferência de 
competências relativamente a todos os estabelecimentos de ensino, excepto a escola 
secundária. Informou que no plano de acção, assinado na sequência das compensações pela 
deslocalização do novo aeroporto, está prevista uma grande intervenção na Escola Secundária 
de Azambuja, nos anos 2010/ 11. Apesar de todas as carências a escola secundária tem 
conseguido excelentes resultados, quer através da via profissionalizante, quer através ao ranking 
nacional de escolas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Francisco Morgado solicitando que a Câmara englobe no expediente das 
Juntas os avisos de abertura de concursos na Câmara. ----------------------------------------------------- 
--- Em Setembro dirigiu um ofício à Câmara a solicitar informação sobre obras de saneamento na 
freguesia de Alcoentre, obteve resposta da Câmara a dizer que, das dez questões colocadas, 
três eram da responsabilidade da Câmara e sete da AdO. Pretende saber se a AdO já deu 
resposta às questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que os avisos de abertura de concursos na Câmara são públicos, 
publicados em Diário da República, no site da Câmara e em jornais, podendo dar conhecimento 
também às Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente informou que desconhece a situação com a AdO, mas vai averiguar 
juntos dos Serviços do DIOM.---------------------------------------------------------------------------------------   
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
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--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo que já na altura em que estudou na 
escola secundária, há 31 anos, esta já não tinha condições. Em 1995 houve uma iniciativa do 
Governo denominada “cem dias, cem pavilhões para as escolas secundárias” em que pagava 
75% do financiamento e as Câmaras pagavam os restantes 25%. Foi trazido a Assembleia 
Municipal mas o PS de Azambuja recusou a proposta, dizendo que não havia necessidade 
porque iriam construir o pavilhão municipal, que facilmente se percebe que não serviria as 
necessidades da escola. Se não existe pavilhão na escola secundária pode-se agradecer ao 
partido que lidera a Câmara Municipal de Azambuja. --------------------------------------------------------- 
--- Relativamente ao excesso de população escolar, a escola secundária está a albergar vários 
alunos do ensino básico, estes da responsabilidade da Câmara. Se existe excesso é porque a 
Câmara, em tempo útil, não providenciou a construção de novas escolas do ensino básico. ------- 
--- Concordou com a necessidade de exercício de cidadania, porque não se deve fazer parte de 
um partido de forma clubista, pois há que elogiar quando se faz bem mas também criticar 
quando se faz mal.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O bairro social foi um erro, quer em termos de arquitectura, quer em temos de urbanismo, e 
por isso, também este foi um problema criado pelo partido que tem governado na Câmara.-------- 
--- Chamou a atenção da Câmara para o facto dos carros, que circulam na EN3 junto à estação, 
entrarem na estrada de acesso à estação para fugirem ao sinal vermelho. Esta situação é muito 
perigosa, apesar de reconhecer que não é da responsabilidade da Câmara. --------------------------- 
--- Há mais de um ano, foi-lhe mostrado o projecto do terminal rodoviário, como desde essa 
altura não viu nem ouviu mais nada, pretende saber se ainda é intenção da Câmara construí-lo.- 
--- Questionou se a Câmara já está em condições de informar acerca do enterramento do cano 
da EPAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Acerca da abertura da sua correspondência, não consegue perceber nem aceitar que chegue 
uma carta anónima dirigida aos Srs. Vereadores da Oposição e que ande de mão em mão entre 
os Srs. Presidente e Vereador José Manuel Pratas, a Câmara devia ter o procedimento habitual, 
colocá-la num envelope e fazê-la chegar a quem de direito. ------------------------------------------------ 
--- Sobre o protocolo celebrado com a DREL, referiu que persiste a dúvida acerca da 
transferência de pessoal se serão transferidos os existentes ou os necessários. Acrescentou 
que aquando a aprovação da proposta foi dito que só se ratificava o protocolo desde que fossem 
transferidos os funcionários existentes.--------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente afirmou que apesar de todo o discurso demagogo, o Sr. Vereador é 
testemunha dos esforços que a Câmara fez para que fosse construído um pavilhão na escola de 
Azambuja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O terminal rodoviário é a única intervenção a fazer relativamente à requalificação urbana da 
Vila de Azambuja, vai ser construído por um privado e por isso a Câmara não tem controlo sobre 
os prazos de execução. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O cano da EPAL vai ser enterrado, ficando de esclarecer se a EPAL iria avançar com as duas 
obras necessárias (uma em Casais de Baixo e outra no Campo da feira) simultaneamente ou se 
iria avançar primeiro em Azambuja e depois em Casais de Baixo. ---------------------------------------- 
--- Considera que a questão das cartas abertas está encerrada e não pretende tecer mais 
comentários acerca do assunto, pois já foi entregue informação dos serviços sobre o assunto. --- 
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal que sobre o pessoal a transferir para a Câmara, referiu 
mais uma vez que nenhuma das pessoas, a exercer funções nas escolas do concelho, será 
despedida. O número de pessoas efectivas não corresponde ao valor do quadro final, que está 
errado. Irá ter uma reunião com DREL no sentido de analisar os casos de funcionários que se 
encontram em situações específicas. ----------------------------------------------------------------------------- 
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--- Acrescentou que todos se congratulam com a participação dos alunos da escola secundária, 
até porque tem apelado a todos que participem na política do concelho, e devido à política de 
proximidade que exerce já tinha sido interpelado com todas estas questões. A Câmara, 
juntamente com Conselho Executivo, foram à DREL reclamar a construção de um pavilhão na 
escola secundária de Azambuja, ficando acordado que a Câmara faria o projecto (que foi 
executado) e depois celebraria um protocolo com a DREL para a sua construção, o protocolo 
está até hoje para ser assinado pela DREL. Esta Câmara, desde há sete anos, tem reivindicado 
por todos os meios a construção do pavilhão, apesar da competência da Câmara se cingir 
apenas ao pré-escolar e 1º ciclo.----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Dirigiu-se aos jovens para lembrar que todos têm um papel fundamental na sociedade, por 
isso relativamente ao bairro social, todos têm que conviver e desenvolver um trabalho de 
parceria para que não existam os tipos de conflitos relatados.---------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente confirmou todo o trabalho e esforço da Câmara para que a escola fosse 
dotada de pavilhão desportivo. A Câmara fez o projecto, com base num protocolo que seria 
celebrado, no sentido da Câmara pagar 20% e o Ministério pagar 80% da construção. Em 2004 
este projecto foi recusado pelo Governo PSD.------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos respondeu que, relativamente ao protocolo de delegação 
de competências, se a proposta presente em reunião de Câmara não está correcta, terá que ser 
presente nova proposta com os valores correctos. Neste caso, ficou bem presente, que seria 
transferido todo o pessoal não docente existente nas escolas. ---------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente referiu que, se o quadro aprovado está errado, ter-se-á que votar nova 
proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Continuou dizendo ter distribuído por todos os Vereadores, uma publicação acerca do 
Programa Polis, iniciado em 2004/ 2005, que fez a reconversão integral da Vila de Azambuja, 
com recurso a fundos comunitários, com 55% a fundo perdido, que teve uma aprovação 
excepcional devido à qualidade do projecto apresentado no Ministério. A intervenção não foi 
apenas de qualificação de superfície, incluiu também de infra-estruturas. Esta publicação explica 
todo o processo de desenvolvimento do programa, em todas as suas fases, ilustrado com 
fotografias, de antes e depois das intervenções. --------------------------------------------------------------- 
--- Informou ainda que se encontra encerrada a proposta de contratualização com os fundos do 
QREN, no âmbito da CULT. Na primeira versão a Câmara teria 4.4 milhões de euros, mas em 
função do plano de acção conseguiu mais 2.5 milhões de euros e numa negociação posterior 
conseguiu mais 0.5 milhões de euros, o que perfaz um total de comparticipações, 
aproximadamente, de 7 milhões de euros. As propostas para contratualização são as seguintes: 
estrada de Azambuja/ Virtudes, com a construção de ciclovia; construção/ beneficiação de 
troços da rede municipal; pavilhão desportivo de Alcoentre; biblioteca Pina Manique, em 
Manique do Intendente; o centro escolar em Vila Nova da Rainha; a ciclovia Valada/ Praia do 
Tejo; recuperação da Praia do Tejo; estradas Manique do Intendente/ Maçussa e Maçussa/ Vila 
Nova de São Pedro; 700 mil euros para requalificação do parque escolar; saneamento básico 
em diversas freguesias; redes de águas pluviais e de águas residuais de Aveiras de Cima; 
variantes urbanas de Azambuja e Aveiras de Cima; modernização administrativa; sinalética 
turística e quadros interactivos para as escolas. Distribuiu o mapa resumo e uma pen (com 
todas as acções a contratualizar) por todos os Srs. Vereadores.------------------------------------------- 
--- Para concluir, informou ter sido eleito para 1º Vice-presidente da CULT. ----------------------------    
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo, sobre o protocolo com o Ministério da 
Educação, que quando foi apresentado em sessão de Câmara, chamou a atenção que a 
deliberação padece de nulidade, porque ofendia a Lei das Autarquias Locais, na medida em que 
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o Sr. Presidente, subscreveu o mesmo, sem pedir à Câmara a sua ratificação. Uma vez que 
existem outros problemas, nomeadamente, os números respeitantes ao pessoal envolvido, 
considera que a proposta devia ser novamente presente a sessão de Câmara para ser 
devidamente discutida e votada. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Solicitou esclarecimentos acerca do projecto de arranjos exteriores da urbanização dos 
Chães. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a brochura oferecida pelo Sr. Presidente, considera importante que se faça o registo 
do que existia e das intervenções que se fizeram, mas lamenta que o Sr. Presidente não tenha 
sido humilde na introdução, pois dá a ideia que os Vereadores da Oposição foram os 
obstrutores das iniciativas, que tentaram denegrir as obras, pois não faz referência à Câmara, 
que aprovou os empréstimos que permitiram a realização das obras. ------------------------------------ 
--- Congratulou-se com a inclusão da, tão reivindicada, variante de Aveiras de Cima, no mapa 
das proposta a contratualizar no âmbito do QREN.------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que todos os projectos apresentados fazem parte das 
competências da Câmara, excepto um, a variante de Aveiras de Cima (competência da Estradas 
de Portugal), este projecto foi incluído em virtude do aumento de verbas.------------------------------- 
--- Interveio a Sra. Vereadora Ana Ferreira questionando, se houve qualquer iniciativa da 
Câmara, no sentido de atender ao seu pedido, para interceder junto da Rodoviária do Tejo, para 
que os horários das camionetas sejam ajustados aos horários escolares e para quando a 
regularização da circulação na estrada do Campo da Feira. ------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos reiterou a sua preocupação pela desactualização dos 
sinais do centro da Vila de Azambuja, depois de efectuadas as obras.----------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a resposta da Rodoviária do Tejo ao ajuste dos horários foi 
negativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião extraordinária realizada no dia 15 de Setembro de 2008 foi retirada.---------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Alvará de Loteamento – Caducidade e accionamento de caução – Proposta nº 92 
/ P / 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as deliberações camarárias de 30/11/1998, 05/04/1999 e de 28/06/1999 tomadas no âmbito 
do processo n.º 69/98-OL, bem como as deliberações camarárias de 13/12/1999, 30/10/2000, 
22/01/2001 e 14/05/2001 tomadas no âmbito do processo n.º 63/99-OL, que licenciaram a 
operação de loteamento com obras de urbanização e a alteração à mesma;--------------------------- 
--- o alvará n.º 6/1999 de 31 de Agosto e o aditamento ao mesmo de 7 de Agosto de 2001, 
emitidos na sequência das deliberações acima enunciadas; ------------------------------------------------ 
--- que o prazo inicial de um ano e o subsequente de 12 meses fixados no referido alvará e 
aditamento para a conclusão das obras de urbanização já foi ultrapassado sem que as mesmas 
se mostrem concluídas, o que implica estarem reunidas as condições para a declaração da 
caducidade da licença concedida para a realização da operação de loteamento com obras de 
urbanização; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- o conteúdo da informação técnica n.º 317/PN/DPU/2008 que se anexa e que faz parte 
integrante da presente proposta; ----------------------------------------------------------------------------------- 
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--- as competências previstas no n.º 5 do artigo 71º (ex vi alínea d) do n.º 3), e na alínea c) do n.º 
1 e no n.º 3 do artigo 84º do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro na redacção dada pela Lei 60/2007 
de 4 de Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que a Câmara Municipal delibere: ---------------------------------------------------------------- 
--- 1. declarar a caducidade da licença concedida para a realização da operação de loteamento 
com obras de urbanização, titulada através do alvará n.º 6/2002, de 20 de Novembro e do 
aditamento ao mesmo de 7 de Agosto de 2001;---------------------------------------------------------------- 
--- 2. promover, com prévia posse administrativa, a execução das obras de urbanização, 
aprovadas e ainda por executar, por conta do titular do alvará de loteamento e  accionar a 
caução prestada sob a forma de garantia bancária n.º 227/0237, do Banco de Investimento 
Imobiliário, S.A. (Grupo Banco Comercial Português – Millennium BCP), para pagamento das 
obras de urbanização a executar pela Câmara Municipal.” -------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou estar presente o Sr. Arquitecto Miguel Marques dos Santos que irá 
proceder à apresentação da proposta.---------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Arquitecto esclarecendo que esta proposta visa dar permissão para que a 
Câmara, através de posse administrativa, conclua algumas obras em loteamentos, uma vez que 
os detentores dos alvarás não as acabaram, apesar de terem sido concedidos todos os prazos 
legais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se esta não é uma competência do Sr. Presidente.- 
--- O Sr. Arquitecto respondeu que a proposta foi trazida por informação da Chefe de Divisão, 
neste caso também Jurista da Câmara, por isso considera que não seja competência exclusiva 
do Sr. Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 92 / P / 2008 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------- 
Ponto 2 – Toponímia – Aveiras de Baixo – Proposta nº 93 / P / 2008---------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Tendo em conta que:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- compete à Câmara Municipal de Azambuja a atribuição de toponímia aos arruamentos e vias 
municipais;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo deliberou propor à Câmara a atribuição de nomes 
aos arruamentos do loteamento denominado “Imobri”. em Casais da Lagoa.--------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara delibere aprovar a atribuição dos topónimos: --------------------------------------------  
--- “Rua das Laranjeiras” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Rua do Comércio”-------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Rua Nossa Senhora da Ascensão” ---------------------------------------------------------------------------  
--- “Rua S. João Baptista” --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Rua Nossa Senhora de Fátima” -------------------------------------------------------------------------------  
--- “Rua do Recreio” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Jardim de S. António” --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Rua do Vale da Preta”--------------------------------------------------------------------------------------------  
--- aos arruamentos de loteamento em Casais da Lagoa, e indicados na planta anexa e que 
integra a presente proposta.”----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de nomes de ruas na 
Freguesia de Aveiras de Baixo, mais precisamente no loteamento denominado “Imobri”. ----------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 93 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
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 Ponto 3 – Revisão do PDM – Conversão da Comissão Técnica de Acompanhamento em 
Comissão de Acompanhamento – Proposta nº 94 / P / 2008-------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 - Por força do estabelecido no Decreto-Lei 316/07 de 19 de Setembro e regulado na 
Portaria 1474/2007 de 16 de Novembro de 2007, a Câmara Municipal de Azambuja pode optar 
pela conversão da Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da revisão do PDM de 
Azambuja em Comissão de Acompanhamento (CA); --------------------------------------------------------- 
--- 2 - A revisão do PDM de Azambuja, á semelhança da quase totalidade dos processos de 
revisão de PDM’s, foi prejudicada por força das alterações sucessivas no Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, da elaboração do PROT-OVT, da instabilidade quanto á 
localização do novo aeroporto de Lisboa e dos corredores do traçado do comboio de alta 
velocidade, factores que obrigaram a uma paragem dos trabalhos de revisão sob pena de, a não 
o fazer, se perder trabalho, energia e recursos; ---------------------------------------------------------------- 
--- 3 - Esta paragem e as alterações das condições referidas no ponto 2 e estratégicas do 
concelho resultam que se vai proceder a uma reestruturação profunda do processo de revisão; -- 
--- Proponho que a Câmara ratifique: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 - A decisão de conversão da Comissão Técnica de Acompanhamento (Dec-Lei nº 380/99 de 
22 de Setembro) em Comissão de Acompanhamento (Dec-Lei nº 316/07 de 19 de Setembro); --- 
--- 2 – A estrutura da Comissão de Acompanhamento com a seguinte composição:------------------ 
--- Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM de Azambuja ----------------------------------- 
--- 01 – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
(CCDR-LVT) que preside;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 02 – Administração da Região Hidrográfica do Tejo (ARH); --------------------------------------------- 
--- 03 – Assembleia Municipal de Azambuja; -------------------------------------------------------------------- 
--- 04 - Câmara Municipal de Azambuja; ------------------------------------------------------------------------- 
--- 05 – Câmara Municipal de Alenquer; -------------------------------------------------------------------------- 
--- 06 – Câmara Municipal de Cartaxo; --------------------------------------------------------------------------- 
--- 07 – Câmara Municipal de Rio Maior; ------------------------------------------------------------------------- 
--- 08 – Câmara Municipal de Santarém; ------------------------------------------------------------------------- 
--- 09 - Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; ------------------------------------------- 
--- 10 – Direcção Geral de Energia e Geologia;----------------------------------------------------------------- 
--- 11 – Autoridade Florestal Nacional;---------------------------------------------------------------------------- 
--- 12 – Instituto de Gestão do Património (IGESPAR); ------------------------------------------------------- 
--- 13 – Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT,I.P.;) ------------------------------- 
--- 14 – Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, I. P. (InIR, I.P.);------------------------------------------ 
--- 15 – Instituto da Conservação e da Biodiversidade (ICNB); --------------------------------------------- 
--- 16 – Rede de Alta Velocidade (RAVE); ----------------------------------------------------------------------- 
--- 17 – Turismo de Portugal (TP, I. P.); -------------------------------------------------------------------------- 
--- 18 – Estradas de Portugal EPE (EP, E.P.E.);---------------------------------------------------------------- 
--- 19 – Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo (DRC-LVT); --------------------------- 
--- 20 – Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT); -------- 
--- 21 - Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE-LVT);------------------------- 
--- 22 – Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM); ------------------------------------------------ 
--- 23 – Administração regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. I.P. (ARSLVT).”----------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta diz respeito à composição da Comissão de 
Acompanhamento do PDM. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Arquitecto acrescentou que a presente proposta visa dar cumprimento ao estabelecido 
na Portaria nº 1474/ 2007, que decide o funcionamento das Comissões de Acompanhamento do 
PDM, na sequência do Decreto-lei nº 316/ 2007. Face a estas alterações na legislação do PDM, 
apresenta-se duas alternativas face às Comissões de Acompanhamento: ou a Câmara decide 
reconverter as antigas comissões, em Comissões de Acompanhamento ou, caso as entidades 
necessárias à revisão não estivessem presente em todo o processo, no final a Câmara teria que 
solicitar parecer a todas elas, o que iria prolongar a revisão. A Câmara decidiu enveredar pela 
primeira opção e reverter a antiga Comissão, em Comissão de Acompanhamento, regendo-se 
pelo novo decreto-lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 94 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 4 – Processo de Urbanismo – Indemnização – Proposta nº 95 / P / 2008 ------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre não participou na discussão e votação da proposta.--------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando o requerimento apresentado por Maria Eduarda Sousa Colaço, que se anexa, 
no qual esta refere apresentar “recurso do acto de licenciamento urbanístico, praticado pelo Sr. 
Presidente da Câmara, mediante uso de competência delegada” pela Câmara Municipal.----------  
--- Considerando que o acto administrativo a que a requerente se refere é a licença de 11 de 
Setembro de 2007, concedida ao abrigo das competências em mim delegadas por deliberação 
da Câmara Municipal de 28 de Outubro de 2005, licença esta que consubstancia o deferimento 
do pedido para a realização de obras de alteração e ampliação de edifício de habitação e 
comércio, objecto do processo n.º 47/06-AAREHCS, em nome de José Manuel Rodrigues Peres. 
--- Considerando que, a necessidade de recorrer ao Tribunal, decorreu de uma informação 
incorrecta, dada pela Câmara Municipal de Azambuja.------------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara Municipal delibere, tendo em conta o acima exposto, indemnizar Maria Eduarda 
Sousa Colaço, no valor de 702.78€ (setecentos e dois euros e setenta e oito cêntimos).”----------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a Sra. Maria Eduarda Colaço tinha um processo de 
licenciamento com problemas, junto à sua casa e por lapso dos serviços da Câmara, a Sra. teve 
que levar o processo a Tribunal para a questão ficar resolvida. Acrescentou que a informação 
errada foi por si prestada por interpretação errada do processo e por isso propõe indemnização 
das custas do Tribunal no valor de 702.78€. --------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 95 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 5 – Abertura de Conta Bancária – Proposta nº 96 / P / 2008 ----------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que nos termos do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), bem como no art. 
11º do Regulamento de Controlo Interno e, ao nível dos métodos e procedimentos de controlo 
das disponibilidades, a abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do órgão 
executivo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a homologação da candidatura ao Eixo 1, do Programa Operacional da Região de Lisboa e 
Vale do Tejo com a designação “Ampliação das Redes de Água e de Águas Residuais do 
Município de Azambuja.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a abertura de uma conta bancária na Caixa Geral de Depósitos, afecta exclusivamente a 
todos os movimentos financeiros relativos a recebimentos e pagamentos que decorram 
directamente do co-financiamento da referida candidatura.” ------------------------------------------------ 
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--- O Sr. Presidente esclareceu que houve uma homologação da candidatura “Ampliação das 
Redes de Água e Águas Residuais do Município de Azambuja”, no III QCA e no âmbito dos 
Regulamentos é necessária a abertura de conta bancária afecta exclusivamente a todos os 
movimentos financeiros que decorram da referida candidatura.--------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 96 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 6 – Protocolo com a Águas do Oeste – Projecto “EcoCasa-Água” – Proposta nº 29 / 
VP / 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a continua necessidade de sensibilizar a população para o uso eficiente da Água – um bem 
cada vez mais escasso; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Projecto de Educação Ambiental EcoCasa-Água, coordenado pela QUERCUS, em parceria 
com a Águas do Oeste, que visa essencialmente sensibilizar os consumidores para a 
necessidade de reduzir o consumo da água.-------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara Municipal delibere aprovar o protocolo em anexo, a estabelecer entre o 
Município e a Águas do Oeste, tendo o município de pagar, pela família a monitorizar, o valor de 
500€ + IVA (à taxa legal em vigor).” ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Protocolo entre a Águas do Oeste e o Município de Azambuja no âmbito do Projecto 
EcoCasa-Água---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando as metas estabelecidas no PNUEA (Programa Nacional para o Uso Eficiente da 
Água), e a referência efectuada no mesmo, à falta de estudos relativos à caracterização dos 
dispositivos e sobre os hábitos de consumo;-------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a Águas do Oeste, S.A. estabeleceu um protocolo com a Quercus para o 
desenvolvimento de um projecto na sua área de concessão que visa o uso eficiente da água no 
sector doméstico: O Projecto EcoCasa-Água; ------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que o projecto EcoCasa-Água compreende o desenvolvimento de várias 
actividades que visam a sensibilização dos consumidores para a necessidade de reduzir os 
consumos de água;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que o projecto teve início com o Programa Piloto Eco-Famílias e consiste no 
acompanhamento de 10 famílias residentes na sua Área de Concessão, durante um ano, por 
forma a obter informação relativa aos consumos registados nos diferentes usos domésticos;------ 
--- Entre:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Águas do Oeste, S.A., sita no Convento de S. Miguel das Gaeiras, 2510-718 Óbidos, NIF 505 
311 593, neste acto representado pelo Administrador-Delegado, Dr. José Henrique Guimarães 
Salgado Zenha, de ora em diante designado apenas por Águas do Oeste; ----------------------------- 
--- Município de Azambuja, sito na Praça do Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, NIF 506 821 
480, neste acto representado pelo Vice-presidente da Câmara Municipal, Luís Manuel Abreu de 
Sousa, de ora em diante designado apenas por Município. ------------------------------------------------- 
--- É ajustado e aceite sem reservas o presente Protocolo de Colaboração, nos termos das 
cláusulas seguintes:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Objecto) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 1 – O presente protocolo tem por objectivo o desenvolvimento do Projecto “EcoCasa-Água”, 
bem como a cooperação entre a Águas do Oeste e o Município no desenvolvimento do mesmo.- 
--- 2 – Pretende-se desta forma, através da sensibilização directa ao consumidor para as 
questões ligadas ao consumo de água no sector doméstico, actuar nas habitações através das 
famílias, pela racionalização dos seus consumos sobretudo através da mudança de 
comportamentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – A metodologia utilizada permitirá avaliar comportamentos, hábitos de consumo e 
identificar oportunidades de melhoria da eficiência de utilização da água.------------------------------- 
--- 4 – Posteriormente, serão identificadas as oportunidades de redução de consumos e 
efectuado um plano de redução dos mesmos.------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Obrigações das partes) ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – Pelo presente protocolo, as partes comprometem-se a colaborar mutuamente na 
organização e logística de todas as iniciativas do Projecto. ------------------------------------------------- 
--- 2 – A Águas do Oeste assegurará junto da Quercus o desenvolvimento de todo o projecto nos 
termos seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a) Nas EcoFamílias seleccionadas será instalado um equipamento de medição por telemetria, 
assim como serão instalados redutores de caudal em todas as torneiras das habitações 
monitorizadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Para permitir identificar os consumos associados aos diferentes usos, será distribuída uma 
“grelha de utilização da água”, a qual deve der preenchida pelos diferentes membros das 
EcoFamílias, sempre que utilizarem água (banho de chuveiro, descarga de autoclismo, etc.)------ 
--- c) Os consumos de água ao nível doméstico não são constantes, daí que se pretenda 
caracterizar os hábitos de consumo ao longo de um ano, nomeadamente entre Janeiro e 
Dezembro de 2009, para assim, avaliar também, o efeito associado à mudança entre estações 
do ano, na procura de água para uso doméstico. -------------------------------------------------------------- 
--- d) Também os consumos de água ao nível doméstico variam em função da tipologia das 
habitações, dos dispositivos existentes e número do agregado familiar. Após a fase de 
caracterização dos consumos na habitação, serão delineados planos de racionalização de água 
para as famílias e promovida a sua implementação, através de um aconselhamento directo e 
personalizado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – O Município de Azambuja compromete-se a acompanhar o desenvolvimento do projecto e 
a transferir, para a Águas do Oeste, 500€ + IVA (quinhentos euros acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor) por uma família a monitorizar dentro da área do seu Município, até 31 de Março de 
2009. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Duração) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O presente Protocolo tem a duração de um ano até 31 de Dezembro de 2009. -------------------- 
--- Cláusula Quarta ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Publicidade) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ao presente protocolo será dada a publicidade através de nota à imprensa.------------------------ 
--- O presente Protocolo entrará em vigor depois de aprovado pela Câmara Municipal.”------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta visa a celebração de protocolo com a 
Águas do Oeste, para o Projecto de Educação Ambiental EcoCasa-Água, que consiste na 
monitorização de uma família, durante um ano, de modo a avaliar os hábitos no consumo de 
água. A Câmara terá que pagar 500€ pela família a monitorizar na área do Município. --------------   
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--- Uma vez posta a votação foram a Proposta n.º 29 / VP / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 7 – Normas para o Concurso Literário do Concelho de Azambuja – Proposta nº 37 / 
V-ML / 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- no âmbito das competências atribuídas às autarquias locais através do Dec. Lei nº 159/99 
cabe às mesmas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- apoiar o desenvolvimento de actividades complementares de acção educativa na acção pré-
escolar e no ensino básico (art. 19º, alínea e);------------------------------------------------------------------ 
--- apoiar actividades culturais de interesse municipal (art. 20º, alínea g). ------------------------------- 
--- cabe às Bibliotecas Municipais “o desenvolvimento da literacia, das competências de 
informação, do ensino – aprendizagem e da cultura” (UNESCO 1999) promovendo actividades 
que possam fazer cumprir estes objectivos. --------------------------------------------------------------------- 
--- a necessidade de melhorar a segunda edição do Concurso Literário do Concelho de 
Azambuja que decorreu no ano transacto.----------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação da rectificação às Normas para o Concurso Literário do Concelho de Azambuja, 
aprovadas em reunião do executivo de 17 de Dezembro de 2007.” --------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a rectificação das 
Normas para o Concurso Literário do Concelho de Azambuja, no sentido de se melhorar a II 
edição desta iniciativa.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 37 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 8 – Atribuição de Apoios Financeiros:---------------------------------------------------------------- 
8.1. Juntas de Freguesia: Iluminação de Natal – Proposta nº 97 / P / 2008 ------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- com a aproximação da época natalícia as Juntas de Freguesias do Concelho pretendem 
instalar em diversos espaços públicos iluminação de Natal;------------------------------------------------- 
--- a Câmara tem apoiado em anos anteriores as Juntas de Freguesia na aquisição e instalação 
de iluminação de Natal;----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- é competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio às Freguesias. ------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara aprove a atribuição das verbas abaixo indicadas às Juntas de Freguesia, a 
título de comparticipação na iluminação de Natal -------------------------------------------------------------- 

Junta de Freguesia de Alcoentre 2.750 Euros 
Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo 2.200 Euros 
Junta de Freguesia de Aveiras de Cima 2.750 Euros 
Junta de Freguesia de Azambuja 1.650 Euros 
Junta de Freguesia da Maçussa 1.650 Euros 
Junta de Freguesia de Manique do Intendente 2.200 Euros 
Junta de Freguesia de Vale do Paraíso 1.650 Euros 
Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha 1.650 Euros 
Junta de Freguesia de Vila Nova de S. Pedro 1.925 Euros 

TOTAL 18.425 Euros 

--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa a atribuição anual de apoio financeiro às 
Juntas de Freguesia para colocação das iluminações de Natal, tendo em conta a dimensão e 
dispersão das mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 97 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
8.2. Escola de Música do Alto Concelho – Proposta nº 38 / V-ML / 2008 ---------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural, 
Desportiva e Recreativa, - cfr. al. b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------- 
--- em Setembro de 2006, as Juntas de Freguesia de Manique do Intendente, Maçussa e Vila 
Nova de São Pedro, em colaboração com a Câmara criaram a Escola de Música do Alto 
Concelho; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a referida Escola tem desenvolvido um louvável projecto, através do ensino de música a 
crianças e jovens e requer um investimento significativo no sentido de serem criadas as 
condições para um efectivo desempenho de tal objectivo.--------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição de um apoio financeiro no valor de 4.000€ à Escola de Música do Alto Concelho, 
que deverão ser remetidos à Associação Cultural e Recreativa da Maçussa, responsável pelo 
pagamento dos professores.” --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro, no valor de 4.000€, à Escola de Música do Alto Concelho, para pagamento aos 
professores que aí leccionam. A verba será atribuída à Associação Cultural e Recreativa da 
Maçussa, uma vez que a Escola de Música ainda não possui identidade jurídica.--------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 38 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 9 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.1. Informação N.º 14 / P / 08 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “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 30 de Outubro, que se anexam:  
--- 14ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
--- 3ª Alteração ao Orçamento da Receita ----------------------------------------------------------------------- 
--- 13ª Alteração ao Plano de Actividades. ----------------------------------------------------------------------- 
--- 11ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.” ----------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
9.2. Informação N.º 15 / P / 08 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “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 10 de Novembro, que se 
anexam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 15ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
--- 14ª Alteração ao Plano de Actividades. ----------------------------------------------------------------------- 
--- 12ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.” ----------------------------------------------------- 
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--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
9.3. Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Outubro --------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas e vinte e cinco 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. ------------------------------------------------------------------------------  


