
22.Dez.09 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1

--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009. --------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ------------------------------------------  
--- A reunião teve início às quinze horas e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, o Sr. 
Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores, Luís Manuel Abreu de Sousa, Marco 
António Martins Leal Pereira, Ana Maria Correia Ferreira e Silvino José da Silva Lúcio, pela 
Coligação “Pelo Futuro da Nossa Terra”, o Sr. Vereador António Jorge de Oliveira Lopes e pelo 
Grupo da CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. --------------------------------------------  
--- Secretariou a reunião o Chefe da Divisão Financeira, Ricardo Miguel Nunes Portela. -------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ------------------------------------------------------------  
--- A Sra. Vereadora Ana Maria Ferreira solicitou a inclusão da Proposta nº 08-A / V-AMF / 2009 
na Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A inclusão da proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO  ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio a Sra. Natércia Oliveira questionando: ---------------------------------------------------------------  
--- em primeiro lugar, se o abastecimento de água vai continuar entregue à empresa Águas da 
Azambuja. Ironizou dizendo que, pretende saber como pode formar uma empresa deste género, 
para enriquecer à conta dos contribuintes.--------------------------------------------------------------------------  
--- em segundo lugar, pretende saber quando vai ser resolvido o problema de excesso de 
velocidade nos Casais das Comeiras, pois esteve um ano à espera da colocação de paragens 
que só foram colocadas nas vésperas das eleições. Não pretende esperar 4 anos, até que hajam 
novas eleições. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- em terceiro lugar, questionou a razão de não haver manutenção e limpeza de jardins nos 
Casais das Comeiras, pois desde que foi inaugurado nunca foi limpo e ainda não foi feita a 
ligação à rede de iluminação pública. --------------------------------------------------------------------------------  
--- Terminou dizendo que, mais parece que os Casais das Comeiras não pertencem ao Município 
de Azambuja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio a Sra. Deolinda Oliveira reforçando a necessidade da colocação de redutores de 
velocidade nos Casais das Comeiras e manifestando esperar que no próximo ano as coisas 
sejam tratadas com maior rapidez e mais consideração e respeito por todos os munícipes do 
Concelho de Azambuja. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José Rodrigues de Almeida questionando o porquê da convocação de uma 
reunião extraordinária a 17 de Dezembro, quando houve reunião a 10 e agora a 22 de 
Dezembro. Acrescentou não ter visto nenhum edital a publicitar a referida reunião, o que 
considera ser um grande defeito da Câmara. ----------------------------------------------------------------------  
--- Afirmou que pretendia ter assistido à discussão da proposta do Plano de Pormenor da Zona 
Nascente de Aveiras de Cima, entende que a convocação de uma reunião para as 10 horas não 
propícia a presença de público. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Referiu ainda uma situação passada com um familiar seu que decidiu aumentar a altura de 
um muro. Fez o projecto que entregou nos serviços de urbanismo no dia 13 de Março. No dia 28 
de Julho o projecto foi aprovado. Não levantou a licença e pediu a prorrogação do prazo, no dia 
27 de Outubro pediu uma alteração do projecto, para mudança da cor do muro. Todo o processo 
retomou ao início, foram solicitados, novamente, uma série de documentos, que no seu entender 
são desnecessários e presentemente encontra-se à espera que seja passada a licença. Foi aos 
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serviços questionar a demora e foi-lhe dito que o Sr. Director de Urbanismo já tinha assinado a 
licença mas que faltaria a assinatura do Sr. Presidente. A pessoa em causa já tinha contratado o 
empreiteiro e atendendo que já tinha pago a licença, iniciou a obra. Há dias apareceu um fiscal 
da Câmara, por denúncia de um vizinho, que informou que poderia ser multado em 500€. 
Pretende questionar se é necessário esperar 20 dias por uma assinatura e se para aumento de 
um muro é necessário uma panóplia de documentos, por isso, devido a estas burocracias é que 
no seu entender o país está como está. -----------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que tem havido alguns problemas com as facturas de água, no 
entanto a concessão funciona conforme os termos em que foi aprovada pela Câmara e pela 
Assembleia Municipal. Perante os problemas sucedidos as pessoas devem deslocar-se à 
empresa AdAz e apresentar a respectiva reclamação, para que passado o período de transição, 
que reconhece já se estende por imenso tempo, as coisas funcionem com toda a normalidade. ---  
--- Sobre os redutores de velocidade informou que o empreiteiro entregou a documentação que 
faltava para proceder ao início da obra. -----------------------------------------------------------------------------  
--- Relativamente à iluminação, a EDP esteve no local e para proceder à ligação, exigiu que a 
Câmara execute uma obra de prolongamento para fazer a alimentação. ----------------------------------  
--- A limpeza e manutenção de espaços verdes é realizada por prestação de serviços, a 
empreitada que estava em vigor iniciou-se há 2 anos, daí o jardim de Casais das Comeiras não 
estar incluído. Existe também uma parte desse serviço que é competência das Juntas de 
Freguesia, através da celebração de protocolo de delegação de competências da Câmara. 
Informou que o novo período de prestação de serviços irá iniciar-se no próximo dia 2 de Janeiro, 
já com a inclusão do jardim dos Casais das Comeiras. ---------------------------------------------------------  
--- Sobre as intervenções do Sr. José Rodrigues de Almeida referiu que é um direito legítimo da 
Câmara Municipal fazer a convocação de reuniões, até porque a Câmara de Azambuja é das 
poucas em que as sessões são públicas. ---------------------------------------------------------------------------  
--- Concorda com a exorbitância de documentos exigidos para pequenas obras, mas é o que a 
lei determina e como tal a Câmara tem que proceder ao seu cumprimento. Referiu ainda ser 
política da gestão da Câmara delegar o máximo de competências, mas existem competências na 
área de urbanismo que são próprias do Presidente da Câmara. Informou que na próxima 
segunda-feira irá fazer despachos nos processos de urbanismo, por isso nessa altura a pessoa 
poderá levantar a licença nos serviços de urbanismo. ----------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES  ------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador Jorge Lopes informando que a Coligação “Pelo Futuro da Nossa 
Terra” solicitou à AdAz e AdO reuniões com carácter urgente, para fazer uma avaliação do 
cumprimento de ambas as concessões. Posteriormente, trará a sessão de Câmara uma posição 
devidamente sustentada sobre algumas das preocupações que têm. --------------------------------------  
--- Ainda sobre o mesmo assunto acrescentou que a Câmara não se pode eximir da sua 
responsabilidade nesta questão, pois detém o papel de regulador e fiscalizador do cumprimento 
da concessão, até porque foi a maioria socialista que aprovou a concessão. ----------------------------  
--- Requereu cópia de todas as reclamações formais que foram apresentadas pela Câmara à 
AdAz e das actas das reuniões, de forma a estar habilitado para colocar algumas questões, 
quando reunir com a empresa. -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Estando identificado que um dos problemas tem que ver com a passagem do sistema 
informático da Câmara para o da empresa, sugeriu que a Câmara envie um ofício a todos os 
munícipes informando-os de que, verificando-se diferenças significativas entre as facturas que 
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recebiam da Câmara e as que recebem da AdAz, devem dirigir-se aos balcões, da Câmara ou 
da empresa, e fazer uma reclamação. -------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara nunca se demitiu da responsabilidade política da 
concessão, todo o processo continua a ser responsabilidade dos órgãos autárquicos, por isso 
está-se a implementar mecanismos de controlo que respeitem a defesa dos munícipes. -------------  
--- Folga em saber que a Coligação tenha pedido reuniões, pois sempre são mais vozes a 
juntar-se à defesa dos interesses dos munícipes. ----------------------------------------------------------------  
--- Facultará cópia de todas as reclamações dirigidas à Câmara Municipal, que foram enviadas à 
AdAz com a solicitação de que expliquem o que se passa relativamente a essas reclamações. 
Relativamente às actas das reuniões, informou que não existem. -------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Jorge Lopes solicitou ainda que lhe seja facultado o valor do consumo de 
água antes e após a concessão. E também uma listagem com todos os mecanismos de controlo 
praticados pela Câmara, para que possa analisar, para consubstanciar a reunião que pretende 
ter com a empresa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acrescentou ainda que uma das matérias, sistematicamente debatida pelo Grupo do PSD, 
aquando da discussão da concessão foi exactamente a contratação da concessão sem haver 
uma contabilização dos custos, nomeadamente dos consumos de água feitos pela Câmara no 
que concerne a rega de jardins. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Mudando de assunto, questionou quem é o Vereador responsável pelos parques de 
estacionamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que os parques de estacionamento são da responsabilidade do 
Sr. Vereador Silvino Lúcio. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Jorge Lopes questionou a legalidade do stand localizado no parque de 
estacionamento da Câmara. Solicitou cópia dos despachos para legalização e questionou qual o 
valor pago por metro quadrado para a venda de automóveis. -------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre, que sobre a concessão das águas, referiu que, existe 
uma entidade reguladora à qual os munícipes podem recorrer, enviando as suas reclamações, 
pois essa entidade, escreveu no relatório que antecedeu a celebração do contrato de 
concessão, que o mesmo era dos contratos que mais acautelavam os interesses dos munícipes. 
A reclamação é um direito que assiste a qualquer cidadão, contra qualquer acto da função 
pública ou de qualquer concessionário de serviços públicos, mas a Câmara não pode esquecer, 
a responsabilidade de quem efectivamente aceitou a concessão. -------------------------------------------  
--- Pretende deixar uma recomendação, para que as reuniões sejam documentadas, para que 
se saiba quais os assuntos de interesse público municipal discutidos. Mas antevê que vá 
acontecer pior quando se chegar à fase dos investimentos, pois ainda não vislumbrou projecto 
algum, lembrando o caso de Manique do Intendente. Acrescentou ainda que no orçamento da 
Câmara, existe uma larguíssima percentagem de verbas dedicadas a ambiente e saneamento, 
quando existem duas concessões. ------------------------------------------------------------------------------------  
--- A concessão das águas foi uma decisão política tomada pelo partido socialista, com custos 
que teriam que ser bem alertados e com infra-estruturas cruciais para algumas localidades do 
município que devem ser construídas. -------------------------------------------------------------------------------  
--- Informou ter recebido cópia de um ofício da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima enviado 
à Estradas de Portugal, onde são enumeradas preocupações na EN366, principalmente no troço 
Aveiras de Cima/ CLC, como a falta de iluminação na rotunda e a falta de sinalização. Considera 
que também a Câmara deverá procurar saber o que se passa e resolver este assunto de suma 
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importância, pois poderão ocorrer situações graves. Relembrou que respectivamente ao troço 
em causa, existe um projecto que talvez nunca tenha saído da gaveta da Estradas de Portugal. --   
--- Sobre a questão das águas, o Sr. Presidente respondeu que tal como existem pessoas que 
pagavam 10€ e agora pagam 20€, também existe o inverso, pessoas que pagavam 10€ e agora 
pagam 5€ e essas pessoas não vêm à Câmara reclamar. Outras situações que com a 
concessão do serviço não têm sido alvo de reclamações são: a substituição de contadores, 
despejo de fossas, reparação de rupturas, etc. Considera que durante o período de transição 
existem coisas que funcionam melhor e existe perturbações no sistema de facturação, que têm 
que ser identificadas e resolvidas.-------------------------------------------------------------------------------------  
--- Relativamente ao investimento informou que o contrato indica que se a Câmara conseguir 
fundos comunitários para intervir na rede de águas e de esgotos, o montante tem que se reflectir 
na baixa de tarifas, ou em investimentos complementares, ou então numa conjugação de 
ambas. Existe um montante de aproximadamente 8 milhões de euros que a concessionária é 
obrigada a investir no Município de Azambuja. --------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima também fez chegar à Câmara 
todas as suas preocupações relativas à EN366, com as quais comunga. Pretende saber junto da 
Estradas de Portugal quais as suas intenções para resolver os problemas. Sobre a iluminação 
pública, teve uma reunião com a EDP, na qual foi informado que rescindiram contrato com a 
empresa que fazia a manutenção da iluminação pública e que no próximo dia 2 de Janeiro, 
entrará em vigor novo contrato de prestação de serviços. Pediu ao Sr. Director da EP uma 
atenção especial para as rotundas de Aveiras de Cima e rotunda nascente de Azambuja, o que 
ficou prometido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- APROVAÇÃO DE ACTAS ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 24 de Novembro de 2009 foi aprovada por 
unanimidade. A acta foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter 
sido previamente distribuído pelos membros da Câmara. -----------------------------------------------------  
--- Relativamente à acta de 10 de Dezembro, o Sr. Vereador Jorge Lopes solicitou a correcção 
da presente acta, na pág. 7, “Interveio o Sr. Vereador Jorge Lopes referindo que se a Câmara 
aceder ao pedido do Sr. Padre, irão ser criados mais problemas de estacionamento naquela 
zona, considera que a Câmara, em conjunto com a Junta de Freguesia deveriam encontrar uma 
solução, como por exemplo alargar os lugares de estacionamento com o intuito de proporcionar 
estacionamento em espinha, que alberga um maior número de carros.”, pois a intervenção foi 
feita pelo Sr. Vereador António Nobre. ------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente procedeu à correcção. ------------------------------------------------------------------------  
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 10 de Dezembro de 2009 foi aprovada por 
maioria, com seis votos a favor e uma abstenção (Sr. Presidente). A acta foi assinada, sendo a 
sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros 
da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Recursos Humanos – Recrutamento de Pessoal – Proposta Nº 07-A / VP / 2009 ---  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  
--- “Considerando que, por despacho de 9 de Abril de 2009, foi aberto o procedimento concursal 
na modalidade de relação de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o 
preenchimento de trinta postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do Município de 
Azambuja, da carreira geral de Assistente Operacional, para a actividade de auxiliar de acção 
educativa; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



22.Dez.09 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5

--- Considerando que, no âmbito do mencionado procedimento concursal, foi determinado que, 
caso houvesse um número de candidatos aprovados superior ao dos postos de trabalho a 
ocupar, seria constituída uma reserva de recrutamento interno, válida por um prazo máximo de 
dezoito meses, contados da data de homologação da lista de ordenação final, conforme previsto 
no n.º 2 do artigo 40º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro; -----------------------------------------  
--- Considerando a existência da bolsa de recrutamento interna constituída nos termos do 
procedimento supra referido; ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que, com a abertura do Centro Escolar de Alcoentre, se torna necessário 
afectar pessoal da categoria de Assistente Operacional para a actividade de auxiliar de acção 
educativa, a partir do início do 2º período lectivo do ano escolar 2009/2010. ----------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a Câmara delibere proceder ao recrutamento dos 5 (cinco) candidatos posicionados na 
lista de ordenação final em 31º, 32º, 33º, 34º e 35º para constituição de uma relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado.” ----------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que, considerando a abertura do Centro Escolar de 
Alcoentre, é necessário afectar pessoal para actividade de auxiliar de acção educativa, a partir 
do 2º período, por isso propõe que a Câmara delibere proceder ao recrutamento de mais cinco 
candidatos para constituição de uma relação de emprego por tempo indeterminado. ----------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 07-A / VP / 2009 aprovada por unanimidade. ------  
Ponto 2 – Candidaturas no Âmbito do Regulamento Específico “Mobilidade Territorial” do 
Programa Operacional Regional Alentejo – QREN 2007/ 2013: ------------------------------------------  
2.1. “Estradas de Ligação da Maçussa a Manique do Intendente e da Maçussa a Vila Nova 
de São Pedro – Proposta Nº 06-A / V-AMF / 2009 -------------------------------------------------------------  
--- A Sra. Vereadora Ana Maria Ferreira apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------  
--- “Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o aviso de abertura do concurso para apresentação de candidaturas, no âmbito do 
Regulamento Específico “Mobilidade Territorial” do Programa Operacional Regional Alentejo, 
inserido no quadro de Referenciam Estratégico Nacional 2007 – 2013;-----------------------------------  
--- a contratualização de projectos com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo; ----------  
--- a taxa máxima de comparticipação FEDER para a operação seleccionada no âmbito do 
presente concurso é de 70%. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a apresentação da candidatura “Estradas de Ligação da Maçussa a Manique do Intendente e 
da Maçussa a Vila Nova de São Pedro”, ao referido concurso (Eixo 3, Regulamento Específico: 
Mobilidade Territorial do POR Alentejo – contratualização CIMLT).” ---------------------------------------  
--- A Sra. Vereadora Ana Maria Ferreira esclareceu que no âmbito da contratualização de 
projectos através da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) ao QREN, propõe a 
apresentação da candidatura das estradas de ligação Maçussa/ Manique do Intendente e 
Maçussa/ Vila Nova de São Pedro. ----------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se a candidatura em termos de projecto, suporta 
também o alargamento das vias. -------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Sra. Vereadora Ana Maria Ferreira respondeu que apenas se propõe a apresentação da 
candidatura, apesar de já existir projecto, ainda irá iniciar o seu estudo. ---------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 06-A / V-AMF / 2009 aprovada por unanimidade. -  
2.2. “Estrada Azambuja/ Virtudes e Construção de Ciclovia – Proposta Nº 07-A / V-AMF / 
2009----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- A Sra. Vereadora Ana Maria Ferreira apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------  
--- “Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o aviso de abertura do concurso para apresentação de candidaturas, no âmbito do 
Regulamento Específico “Mobilidade Territorial” do Programa Operacional Regional Alentejo, 
inserido no quadro de Referenciam Estratégico Nacional 2007 – 2013;-----------------------------------  
--- a contratualização de projectos com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo; ----------  
--- a taxa máxima de comparticipação FEDER para a operação seleccionada no âmbito do 
presente concurso é de 70%. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a apresentação da candidatura “Estrada Azambuja/ Virtudes e Construção de Ciclovia”, ao 
referido concurso (Eixo 3, Regulamento Específico: Mobilidade Territorial do POR Alentejo – 
contratualização CIMLT).” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Sra. Vereadora Ana Maria Ferreira esclareceu que também no âmbito do regulamento 
específico de mobilidade territorial, propõe a candidatura da estrada Azambuja/ Virtudes e 
construção de ciclovia.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 07-A / V-AMF / 2009 aprovada por unanimidade. -  
Ponto 3 – Atribuição de Apoios Financeiros: -----------------------------------------------------------------  
3.1. Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo – Proposta Nº 04-A / V-AMF / 2009 ----------------  
--- A Sra. Vereadora Ana Maria Ferreira apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------  
--- “Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- é da responsabilidade do Município a gestão de actividades de enriquecimento curricular e 
dos refeitórios das escolas do 1º CEB; -----------------------------------------------------------------------------  
--- as EB1 de Aveiras de Baixo e Virtudes não têm pessoal não docente afecto às respectivas 
escolas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Junta de Freguesia se encontra mais perto da realidade local, assegurando uma gestão 
mais eficaz destes recursos. -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a transferência da verba de 1.710,00€ (mil setecentos e dez euros) para a Junta de Freguesia 
de Aveiras de Baixo, para pagamento de 6 horas (4h para EB1 Aveiras de Baixo e 2h para EB1 
Virtudes) correspondente a 57 dias lectivos (2º período) X 6 horas X 5€, a 2 auxiliares de 
educação.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Sra. Vereadora Ana Maria Ferreira esclareceu que a presente proposta visa a transferência 
de 1.710€ para a Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, para pagamento de horas ao pessoal 
não docente, auxiliares de acção educativa, afecto às escolas EB1 de Aveiras de Baixo e 
Virtudes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 04-A / V-AMF / 2009 aprovada por unanimidade. -  
3.2. Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro – Proposta Nº 05 / V-AMF / 2009 ----------  
--- A Sra. Vereadora Ana Maria Ferreira apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------  
--- “Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- é da responsabilidade do Município a gestão da limpeza das escolas do 1º CEB; -----------------  
--- a EB1 de Vila Nova de São Pedro não tem pessoal não docente afecto à respectiva escola a 
tempo inteiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Junta de Freguesia se encontra mais perto da realidade local, assegurando uma gestão 
mais eficaz destes recursos. -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



22.Dez.09 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7

--- a transferência da verba de 427,50€ (quatrocentos e vinte e sete euros e cinquenta cêntimos) 
para a Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro, para pagamento de 1,5 horas diárias 
correspondente a 57 dias lectivos (2º período) X 5€, a 1 auxiliar de educação.” ------------------------  
--- A Sra. Vereadora Ana Maria Ferreira esclareceu que a presente proposta visa a transferência 
de 427,50€ para a Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro, para pagamento de horas ao 
pessoal não docente, auxiliares de acção educativa, afecto à escola EB1 de Vila Nova de São 
Pedro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 05-A / V-AMF / 2009 aprovada por unanimidade. -  
– Proposta Nº 08 / V-AMF / 2009 ------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Sra. Vereadora Ana Maria Ferreira apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------  
--- “Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- as responsabilidades do  Município em matéria de Educação, designadamente em relação ao 
pessoal não docente; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a solicitação do Agrupamento de Azambuja de aquisição de batas para as assistentes 
operacionais do Agrupamento; ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- uma maior facilidade na gestão do processo de aquisição por parte do Agrupamento. -----------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. a transferência para o Agrupamento de Escolas de Azambuja das seguintes verbas: ---------  
--- a) 700€ até 31 de Dezembro de 2009; --------------------------------------------------------------------------  
--- b) 461,74€ durante o ano de 2010.” ------------------------------------------------------------------------------  
--- A Sra. Vereadora Ana Maria Ferreira esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de 
700€ ao Agrupamento de Escolas de Azambuja, para a compra de batas para as assistentes 
operacionais. Como se pode constatar pelo orçamento, o valor em causa não corresponde à 
totalidade da verba necessária, mas foi combinado com o agrupamento que, devido às 
disponibilidades financeiras da Câmara, serão entregues 700€ e depois no início do ano, será 
disponibilizada a restante verba. --------------------------------------------------------------------------------------   
--- Interveio o Sr. Vereador António Jorge Lopes sugerindo que a proposta faça referência à 
verba a atribuir em 2009 e depois em 2010, criando-se duas alíneas com cada um dos valores. -  
--- A Sra. Vereadora Ana Maria Ferreira aceitou a sugestão e procedeu à modificação da 
proposta, ficando com a seguinte redacção: “1. a transferência para o Agrupamento de Escolas 
de Azambuja das seguintes verbas: a) 700€ até 31 de Dezembro de 2009; b) 461,74€ durante o 
ano de 2010.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 08-A / V-AMF / 2009 aprovada por unanimidade. -  
Ponto 4 – Informações -------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.1. Informação N.º 6-A / P / 09 --------------------------------------------------------------------------------------  
--- “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 09 de Dezembro, que se 
anexam: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 13ª Alteração ao Orçamento da Despesa ----------------------------------------------------------------------  
--- 13ª Alteração ao Plano de Actividades --------------------------------------------------------------------------  
--- 12ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.” ------------------------------------------------------  
--- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  



22.Dez.09 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8

--- Encerramento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Eram dezassete horas 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. ----------------------------------------------------------------------------------  


