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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 21 DE ABRIL DE 2009.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- 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 António José Costa da Cruz, 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 teceu uma saudação especial aos alunos da Escola Básica de Aveiras de 
Cima que no âmbito da Rota Urbana das “Viagens do Zambujinho” estão presentes na sessão 
de Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio a Inês questionando se o Sr. Presidente da Câmara tem conhecimento de todas as 
necessidades de todas as freguesias do concelho de Azambuja. Informou que na escola não têm 
nenhum local abrigado para brincarem quando está a chover e que a internet da escola não 
trabalha há aproximadamente três semanas. Pediu ainda a colocação de mais computadores na 
escola. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Renata pediu a colocação de um parque infantil para poderem brincar. ---------------------------  
--- O Yuri perguntou qual a função da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------  
--- O Miguel pediu a colocação de redes novas nas balizas do campo de futebol da escola e a 
construção de um campo de futebol fora da escola para poderem jogar ao fim de semana. --------  
--- A Sofia questionou qual a função principal do Presidente da Câmara e de que assuntos trata.  
--- A Madalena perguntou se é difícil mandar em todo o concelho e sugeriu a construção de mais 
espaços verdes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que não tem conhecimento de todas as necessidades das 
freguesias mas sabe as principais necessidades de cada uma delas. As necessidades evoluem 
no tempo e podem modificar-se ao longo do tempo. No seu entender, na freguesia de Aveiras de 
Cima, as principais necessidades prendem-se com o saneamento, com a qualidade urbana 
(espaços públicos, jardins, etc.) e com a criação de uma estrada variante, que retire o trânsito do 
centro da vila. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Pensar haver um pequeno telheiro na escola básica que pode, no entanto ser insuficiente, 
mas o Sr. Vereador Marco Leal, responsável pela Educação tomará nota para analisar tanto esta 
situação, como a falta de internet, de computadores e a substituição das redes das balizas.-------  
--- A escola tem um parque onde podem brincar no intervalo das aulas, mas na freguesia de 
Aveiras de Cima tem carência de espaços verdes e de parques infantis, havendo no entanto dois 
pequenos parques na urbanização dos Pratas e na urbanização dos Chães. --------------------------  
--- A Assembleia Municipal é o órgão máximo do poder local, é constituída por 21 elementos 
eleitos e pelos 9 Presidentes de Junta, reúne-se obrigatoriamente 5 vezes por ano, e tem 
basicamente duas funções, aprovar os assuntos muito importantes para o concelho (por exemplo 
o orçamento da Câmara e o Plano Directo Municipal) e fiscalizar a actividade da Câmara. ---------  
--- O Presidente da Câmara trata de todos os assuntos que dizem respeito à vida do concelho, 
alguns são decididos pela Câmara, outros são decididos pela Assembleia Municipal e outros são 
decididos pelo Governo Central. -----------------------------------------------------------------------------------  



21.Abr.2009 
 

 2 

--- A Câmara só manda nos funcionários, numa relação de trabalho, considera que são os 
munícipes que mandam na Câmara porque se estiverem descontentes podem “correr” com os 
responsáveis pela sua gestão.--------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Miguel questionou como é que o Executivo foi eleito para a Câmara e se quando trata de 
alguns papéis não se enerva. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que nas últimas eleições houve 4 partidos que apresentaram 4 
candidatos à Câmara. As pessoas votaram e o Partido Socialista conseguiu 4 representantes na 
Câmara, o Partido Social-democrata conseguiu 2 representantes e o Partido Comunista 
Português conseguiu 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Irrita-se bastante com os papéis principalmente com os papéis desnecessários que apenas 
reflectem a burocracia que existe no país.----------------------------------------------------------------------- 
--- O Rodrigo perguntou quais as funções dos outros Vereadores. ---------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que dos 7 Vereadores, 4 são Vereadores a tempo inteiro, o que 
quer dizer que durante 4 anos trabalham na Câmara e têm várias responsabilidades, que são os 
Pelouros. O Vice-presidente tem os pelouros das obras municipais e da acção social. O Sr. 
Vereador José Manuel Pratas é responsável pelas viaturas municipais, pelos mercados, feiras, 
cemitérios e pessoal que trabalha na Câmara. O Vereador Marco Leal é responsável pela 
edução, cultura, tempos livres, desporto e turismo. Os outros 3 elementos são Vereadores da 
oposição, que acompanham e fiscalizam a gestão da Câmara e participam nas decisões 
tomadas em sessão de Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. responsável pela exploração do restaurante Páteo Valverde questionando se 
existe resolução para o problema de cheiros no Páteo Valverde, já estiveram lá os técnicos da 
Câmara, o empreiteiro da obra mas não resolveram o problema. Esteve a tentar perceber o 
problema e pensa que terá que ver com o enchimento e esvaziamento da ribeira do Valverde. --- 
--- Interveio a Sra. Deolinda Oliveira chamando a atenção para o facto das obras nos Casais das 
Comeiras estão quase concluídas, vão ser colocados bancos mas não existem nenhuma árvore 
para fazer sombra. A placa de divisão dos concelhos ficou contra a barreira da capela. ------------- 
--- Alertou para o facto de os camiões continuarem a circular dentro de Aveiras de Cima, 
principalmente durante a noite, o que dificulta muito a circulação do trânsito dentro da vila. -------- 
--- Interveio o Sr. Daniel Claro referindo que todos os anos reclama do facto das tronqueiras 
serem colocadas com bastante tempo de antecedência o que dificulta o estacionamento dentro 
da vila, este ano denotou disponibilidade do encarregado em discutir o assunto, com a 
autorização da Câmara e por isso pretende elogiar o encarregado de obras e os trabalhadores 
da Câmara Municipal, pelo cuidado na escolha do local para disposição e a forma como foram 
arrumadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. José Rodrigues de Almeida dizendo ter ficado surpreendido e orgulhoso pela 
prestação dos alunos da sua terra. Manifestou o seu apreço pela prontidão com a que a Câmara 
arranjou as bombas de rega junto ao jardim infantil da Urbanização dos Chães em Aveiras de 
Cima. Congratulou-se com a notícia publicada no jornal O Mirante, de que em Azambuja existem 
incentivos para as hortas sociais. Ficou agradado pela iniciativa “Arte ao Vento” que sugere seja 
amplamente publicitado pela Câmara. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionou se a requalificação do Largo da República em Aveiras de Cima, ficará apenas 
pela construção da Casa da Câmara.----------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que os técnicos da Câmara têm estudado amplamente o 
problema de cheiros no restaurante Páteo Valverde, foi feita uma intervenção que não resultou e 
estão a preparar nova intervenção o mais rapidamente possível.------------------------------------------ 
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--- Referiu que o trânsito de pesados dentro da vila de Aveiras de Cima está proibido e por isso 
só a GNR poderá fazer alguma coisa. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Transmitirá o elogio do Sr. Daniel Claro ao encarregado de obras e a toda a sua equipa. ------- 
--- O Largo da República, em Aveiras de Cima, é uma intervenção de melhoria mas que não 
abrangerá toda a zona envolvente, essa intervenção global será realizada no âmbito do 
programa de acção mas não será realizado durante 2009. -------------------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES-----------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Moção que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 
--- “O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima participou, em Palma de Maiorca, 
no Concurso Internacional de Folclore que decorreu entre 13 e 20 de Abril. ---------------------------- 
--- Tive oportunidade, por ter acompanhado o referido Rancho durante os primeiros dias da sua 
estadia, de constatar a dignidade com que Aveiras de Cima e o Município de Azambuja foram 
representados, bem como o entusiasmo que as suas actuações despertaram junto do público.--- 
--- O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima ficou classificado em 3º lugar, a 
nível mundial, entre cerca de setenta ranchos folclóricos que se apresentaram a concurso.-------- 
--- Nestas condições, proponho que a Câmara aprove um Voto de Louvor ao Rancho Folclórico 
da Casa do Povo de Aveiras de Cima pelo brilhante prémio conquistado e pela forma brilhante 
como representou o Município de Azambuja.” ------------------------------------------------------------------ 
--- A Moção foi aprovada por unanimidade e subscrita por todos os Srs. Vereadores.----------------   
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando se a Câmara pretende fazer 
alguma coisa relativamente ás lavandarias, uma vez que pagam tarifas elevadíssimas de 
resíduos sólidos decorrentes dos gastos de água.------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas informando que reuniu a Comissão Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios, tendo o programa operacional, sido aprovado com duas 
abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando qual tem sido a actuação da Câmara 
relativamente à degradação das infra-estruturas da adega do IVV, em Aveiras de Cima. 
Perguntou também o porquê da rotunda em Aveiras de Cima não ter iluminação, uma vez que 
está inserida numa zona semi-urbana. --------------------------------------------------------------------------- 
--- Solicitou informações decorrentes da reunião que a Câmara teve com a AdO, quer ao nível 
de intervenções, quer ao nível do litígio. ------------------------------------------------------------------------- 
--- Pretende ainda saber o ponto de situação das compensações pela deslocalização do novo 
aeroporto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que relativamente ao IVV o ponto de situação é rigorosamente o 
mesmo nas 16 Câmaras que entraram no processo de compensações pela deslocalização do 
novo aeroporto. Houve uma reunião onde se definiu a metodologia, isto é, a Câmara deverá 
manifestar o interesse no imóvel quer através de cedência ou por aquisição, o Ministério das 
Finanças faz a avaliação e propõe o preço de compra, a Câmara se concordar compra se não 
fará um protocolo de cedência por 30 anos.--------------------------------------------------------------------- 
--- Não dispõe de qualquer informação adicional relativamente à AdO. ---------------------------------- 
--- Sobre as compensações, já estabeleceu contacto com o Vice-presidente da Estradas de 
Portugal, que informou que a intervenção na EN3 irá ocorrer dentro dos prazos estabelecidos e 
que iria avançar com o processo da rotunda do Espadanal. Sobre a ponte sobre a Vala Real, 
informou que está prestes a estabelecer um acordo extra-judicial com o empreiteiro. ---------------- 
--- A intervenção na fachada do Palácio Pina Manique irá avançar e o novo quartel da GNR de 
Aveiras de Cima, falta aprovar, em sessão de Câmara, o loteamento da Quinta do Mor depois 
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do parecer positivo da EDP sobre a rede de iluminação pública, para poder avançar com o 
registo das cedências. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que está no consultor jurídico da Câmara uma alteração ao 
Regulamento, que visa contemplar o problema das lavandarias. Sobre a iluminação na rotunda 
de Aveiras de Cima, informou que houve uma avaria no PT do Cartaxo que abastece a rotunda 
e os técnicos da Câmara estão a acompanhar as diligências para ser reposta a situação.---------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Cruz que voltou a questionar os pequenos arranjos no 
jardim-de-infância de Manique do Intendente (campainhas, portas avariadas e descaídas e 
infiltrações de água); corte dos choupos na estrada para Arrifana; arranjo da estrada para 
Maçussa (junto ao cemitério). Solicitou informação acerca da restituição à Câmara da verba das 
isenções concedidas à Opel.---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara irá avançar com os pequenos arranjos no jardim-
de-infância de Manique do Intendente. --------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara enviou um ofício, há cerca de 3 semanas, ao Sr. Secretário de Estado a saber 
para quando a restituição da verba das isenções concedidas à Opel, mas ainda não obteve 
qualquer resposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os choupos na estrada de Arrifana são de propriedade privada pelo que a Câmara terá que 
oficiar o proprietário, antes de avançar com qualquer tipo de intervenção. ------------------------------        
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ----------------------------------------------------------------------    
--- Reiniciada a sessão o Sr. Presidente solicitou que fosse incluída na Proposta nº 48 / P / 2009 
– Feira de Maio 2009 – Normas de Ocupação de Espaços, a tabela com os lugares disponíveis 
e com o preço dos terrenos.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras do Exercício de 2008 – 
Proposta nº 45 / P / 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando o previsto na alínea e) do nº 2 do art. 64 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 Contas) relativos ao exercício do ano 
de 2008, nos termos da alínea c) do nº 2 do art. 53 da legislação acima referida.” -------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que o Município tem um total de 283 trabalhadores. Durante o 
ano de 2008 houve um esforço em cumprir a legislação e transformar, as necessidades 
efectivas de serviço que eram supridas por contratos de trabalho, para o quadro, isto é, houve a 
transferência de prestações de serviço para o quadro privativo. Foram feitas reclassificações 
profissionais de funcionários que tinham as condições legais, ou seja, possuíam habilitações 
literárias e desempenhavam, há mais de 1 ano, funções para as quais foram reclassificados. Do 
universo de trabalhadores, 56% são mulheres, 24% têm habilitações literárias superiores, 74% 
têm idade inferior a 50 anos, ficando a maior fatia na faixa etária dos 30 aos 34 anos, 73 
trabalhadores frequentaram acções de formação. -------------------------------------------------------------   
--- Relativamente ao Urbanismo, foram despachados 1401 processos, o que reflecte o 
abrandamento das obras particulares, reflexo da situação vivida na generalidade do país. --------- 
--- Ao nível da Actividade da Câmara, 2008 foi um ano importante na gestão autárquica e nas 
medidas de desenvolvimento do concelho pois foram desenvolvidas uma série de trabalhos que 
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terão reflexo nos próximos anos, como a participação em processos de planeamento e 
ordenamento territorial, participação activa na elaboração do PROT do Oeste e Vale do Tejo, 
participação no plano de compensações e contratualizações do QREN.--------------------------------- 
--- Na vertente Financeira, de acordo com o apuramento de constas, a Receita atingiu 27.747 
milhares de euros, tendo o nível de execução orçamental da Receita sido de 98,5%. A Receita 
Corrente foi de 15.393 milhares de euros (55,5%) e as Receitas de Capital de 12.342 milhares 
de euros (44,5%). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Relativamente aos Impostos, houve uma clara diminuição do IMT, que ficou abaixo das 
previsões, o que reflecte um arrefecimento do mercado habitacional. Houve um aumento do 
Imposto de Circulação de Veículos, que reflecte a alteração legislativa. E um aumento das 
receitas da Derrama, pois houve actividades que deixaram de estar isentas, nomeadamente a 
CLC.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O nível de execução da despesa foi de 87,5%. A composição das despesas municipais 
dividem-se, basicamente, em 3 grandes parcelas: 35,9% Aquisição de bens de capital, 25,0% 
Aquisição de bens e serviços e 19,3% Despesas com pessoal.-------------------------------------------- 
--- A Câmara cumpriu integralmente todos os limites legais, quer o limite legal de despesas com 
pessoal (19,3%), quer os limites de endividamento: a médio e longo prazo (menos de metade) e 
endividamento líquido (cerca de 50%). --------------------------------------------------------------------------- 
--- O IIIQCA terá que ser encerrado até Junho/ 2009, faltando apenas encerrar a candidatura do 
Estádio Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Houve um grande esforço da Câmara vocacionado para o património cultural, que permitiu 
criar condições para que 4 elementos fundamentais ao circuito cultural fossem colocados ao 
serviço da população, são eles: o Palácio Frederico Arouca, em Alcoentre, a Escola Grandella, 
em Aveiras de Cima, a Casa Colombo, em Vale do Paraíso e o Mosteiro das Virtudes, em 
Aveiras de Baixo (ainda em construção).------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos referindo que existem situações que persistem 
como as facturas em conferência, no valor de 4 milhões e 338 mil euros. Não entendeu o 
adiantamento por conta de vendas e entende que a receita da venda dos terrenos à EMIA, é 
uma receita empolada, traduz o equilíbrio de contas. ---------------------------------------------------------  
--- Questionou:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (pág. 56) havendo um abrandamento nas obras particulares devido à conjuntura do país, 
como é que se verificou um crescimento de 73,9% nos loteamentos e obras; -------------------------- 
--- (pág. 57) o aumento de 84,8% em rendas, mas depois percebe-se que a renda e alugueres 
de habitações (pág. 59) desceu 17,7%; -------------------------------------------------------------------------- 
--- (pág. 83) “As dívidas a receber repartem-se essencialmente em devedores de facturação de 
água, aluguer da quota de serviço (…)”, que antigamente era o aluguer de contador, apenas 
mudou o nome;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (pág. DF125) para quem, no passado, disse que na freguesia da Maçussa estava tudo feito, 
estranha que a freguesia venha em 4º lugar no quadro de transferências para as juntas de 
freguesia com um total de 89.455,15€; --------------------------------------------------------------------------- 
--- (pág. DF73) se alguma dos estudos apresentados é o estudo que a Câmara encomendou ao 
Gabinete do Prof. Augusto Mateus;-------------------------------------------------------------------------------- 
--- (pág. 59) a receita de água no valor de 1.745.751,72€ e um pagamento de 1.379.318,40€ 
(pág. 95), o que significa que as águas são rentáveis à Câmara; o mesmo verificou-se no 
saneamento onde a receita foi de 278.917,88€ (pág. 91); pelo que não compreende a 
necessidade de concessionar as águas. ------------------------------------------------------------------------- 
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--- Sendo a Câmara associada da RESIOESTE, sendo a RESIOESTE um conjunto de 
Municípios com alguma parte do Estado, não compreende como é que a Câmara não coloca os 
valores aceitáveis, em que a Câmara não seja deficitária nesta matéria. -------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a venda dos terrenos à EMIA não traduziu o equilíbrio das 
contas na medida em que foi igual, quer na receita, quer na despesa. A receita da venda dos 
terrenos permitiu o pagamento de facturação e a participação no capital social. A mesma verba 
que entrou na receita, entrou na despesa.----------------------------------------------------------------------- 
--- O empolamento nos loteamentos e obras verificou-se pela aprovação do loteamento da 
EDIFER, que traduziu uma receita de aproximadamente 1 milhão de euros. --------------------------- 
--- Sobre as águas, entende que não se pode comparar a receita com os pagamentos por conta 
à AdO, tem que se somar todos os custos da Câmara com o sistema de águas, ou seja, o custo 
das empreitadas, do pessoal, de equipamento, de material, etc.------------------------------------------- 
--- Apenas conseguiria implementar valores aceitáveis na RESIOESTE se os municípios fossem 
sócio maioritários, mas este apenas detêm 49% do capital. Está para breve a integração do 
Município de Azambuja na Valorsul.------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Dra. Irene Lameiro esclareceu que nas facturas em conferência, permanecem as facturas 
da AdO porque os serviços ainda não aceitaram os valores apresentados como formalmente 
comprovados e porque existe litígio entre as duas entidades. Todos os pagamentos à AdO são 
pagamentos por conta até que as duas situações estejam resolvidas. ----------------------------------- 
--- O adiantamento por conta de vendas deve-se ao facto de um dos parques de estacionamento 
não ter escritura definitiva, tem apenas contrato de promessa de compra e venda. ------------------- 
--- O valor das rendas dia, essencialmente, respeito a rendas de ocupação de terrenos com 
antenas de telecomunicação e, na sua maior parte, a rendas da EDP pelo número de contratos 
estabelecidos no Município. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que o negócio entre a Câmara e a EMIA, é 
uma situação mal esclarecida, pois por um lado é patente a sobrevalorização dos terrenos e não 
é correcto a concretização de um negócio de 6 milhões de euros, sem aprovação da Câmara e 
da Assembleia Municipal quando o Sr. Presidente da Câmara é também Presidente do 
Conselho de Administração da EMIA. Este negócio inflacionou também as receitas de capital.---- 
--- Verificou que o IMI voltou a subir, pelo que considera que deveria ter sido objecto das 
Medidas Sociais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Depois do esforço significativo de anulação de dívidas a curto prazo, com ajuda 
Governamental, continua a haver um volume, praticamente idêntico ao ano de 2007, pese 
embora o litígio com a AdO. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Conclui que o relatório não revela a situação financeira e patrimonial do Município. -------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu entender o incómodo da oposição em saber que a Câmara paga 
aos fornecedores em 60 dias, que possui a contabilidade com empreiteiros em dia, possui a 
contabilidade com a PISOESTE e RESIOESTE em dia, o que revela uma gestão financeira 
muito cuidadosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As propostas sobre a EMIA forem aprovadas pela Câmara em 28 de Agosto e pela 
Assembleia em 10 de Setembro. A sua prestação enquanto Presidente do Conselho de 
Administração encontra-se devidamente enquadrada legalmente. ---------------------------------------- 
--- A Dra. Irene Lameiro esclareceu que havia uma parte do imobilizado que não tinha o 
tratamento legalmente previsto, tendo-se verificado um esforço enorme para que em 
consonância com outros Departamentos, se fizesse a recepção definitiva de obras para que 
pudessem entrar no imobilizado da Câmara e para se proceder à sua amortização legalmente 
obrigatórios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que, apesar de terem sido aprovadas pela Câmara uma 
panóplia de competências a atribuir à EMIA, a Lei das Finanças Locais determina que todo e 
qualquer financiamento que afecte as contas municipais têm que ser objecto de deliberação da 
Câmara e da Assembleia Municipais. Na qualidade de Presidente do Conselho de 
Administração da EMIA e da Câmara não pode usar do expediente que usou sob pena de 
defraudar a disciplina da Lei das Finanças Locais. ------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que nos termos da Lei, a EMIA, enquanto empresa municipal 
inserida no sector empresarial local está sujeita aos mesmos tipos de procedimentos e 
transparência que a gestão municipal, tendo inclusivamente ficado sujeita a visto prévio do 
Tribunal de Contas, tem todo o tipo de ónus de fiscalização exigidos às autarquias locais. --------- 
--- A lei do Sector Empresarial do Estado e das Finanças Locais determinam que, releva para 
termos de endividamento municipal, o endividamento líquido das empresas municipais 
contabilizado ao nível do balanço e das demonstrações de resultados anual. Enquanto a EMIA 
tiver resultados positivos em termos de conta de exploração não releva para efeitos de 
endividamento municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Apesar de haver um contrato programa com a EMIA (versão inicial), que previa um 
pagamento faseado, quando a EMIA apresentou as obras à Câmara entregou a facturação 
correspondente, que teve que ser contabilizada nas dívidas a fornecedores, daí haver uma 
facturação virtual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 45 / P / 2009, o Relatório de Gestão e as 
Demonstrações Financeiras aprovadas por maioria com quatro votos a favor (Grupo do PS), 
duas abstenções (Grupo do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU).------------------------------------ 
Ponto 2 – Aplicação dos Resultados Líquidos do Exercício – Proposta nº 46 / P / 2009------- 
--- 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: -------------------------------------------------------- 
--- 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 ao 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 2.342.100,54€ para a conta 59-
Resultados Transitados;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. a constituição de Reservas Legais no montante de 120.000€;--------------------------------------- 
--- 3. o reforço do Património, no montante de 1.601.505,74€.” -------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente solicitou que a explicação acerca da presente proposta fosse feita pelos 
Técnicos da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Dr. Ricardo Portela esclarecendo que se propõe a transferência do resultado 
líquido do exercício de 2008, no valor de 2.342.100,54€ para a conta 59 – Resultados 
Transitados, a constituição da Reserva Legal obrigatória no montante de 5%, o remanescente 
será para cobrir a conta de resultados transitados negativos, na ordem de 120 mil euros e o 
restante para reforço do Património, no montante de 1.601.505,74€.------------------------------------- 
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--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que estes resultados sofrem dos mesmos 
vícios das contas, ou seja, é um resultado empolado. --------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 46 / P / 2009 aprovada por maioria com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), duas abstenções (Grupo do PSD) e um voto contra (Grupo da 
CDU). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 – Revisão Orçamental – Proposta nº 47 / P / 2009 ---------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação da Candidatura “Projecto Integrado de Regeneração Urbana da Azambuja” 
(Candidatura nº ALENT-02-0136-FEDER-000176/ INAlentejo 2007-2013/ Eixo 2 – 
Desenvolvimento Urbano/ Regulamento Específico: Política de Cidades – Parcerias para a 
Regeneração Urbana) que se traduz numa comparticipação da componente FEDER de 
487.105,67€ (conforme ofício anexo);----------------------------------------------------------------------------- 
--- a necessidade de reajustamento do valor da Receita proveniente da transferência da 
Administração Central para fazer face às despesas realizadas pelo Município com o pessoal não 
docente das escolas básicas e da educação pré-escolar;---------------------------------------------------- 
--- a viabilidade legalmente prevista de aplicação do saldo relativo à Gerência de 2008 numa 
Modificação ao Orçamento, revestindo esta a forma de Revisão Orçamental;-------------------------- 
--- o valor do saldo da Gerência de 2008 – 3.474.933,40€. -------------------------------------------------- 
--- 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 Orçamento 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 proposta vem no sentido de se fazer a aplicação do saldo 
de gerência de 2008, que corresponde a 3.474.933,40€ e fazer o acolhimento orçamental da 
candidatura de Regeneração Urbana, que foi aprovada pelo INAlentejo, no valor de 487.105,67€ 
e da transferência pelo pessoal não docente das escolas básicas e educação pré-escolar. --------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 47 / P / 2009 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU). ---------------------------- 
Ponto 4 – Feira de Maio 2009 – Normas de Ocupação de Espaços – Proposta Nº 48 / P / 
2009----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a realização da tradicional Feira de Maio entre os dias 28 de Maio e 1 de Junho; ----------------- 
--- que é necessário regular o procedimento de adjudicação dos lugares de venda a retalho e de 
feirantes, bem como as condições a que a mesma fica sujeita, tendo em conta o novo regime 
legal resultante do Decreto-Lei nº 42/2008, de 10 de Março;------------------------------------------------ 
--- o estipulado pelo Decreto-Lei nº 315/95, de 28 de Novembro – Instalação e Funcionamento 
dos Recintos de Espectáculos e Divertimentos Públicos  e Regime Jurídico de Espectáculos de 
Natureza Artística e pelo Decreto-Lei nº 42/08, de 10 de Março – Regulamentação da Actividade 
de Comércio a Retalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- a aprovação das normas de ocupação de espaços no Recinto da Feira de Maio 2009, 
constantes do Edital em anexo, assim como a respectiva Tabela de Preços a praticar de acordo 
com a al. j), do nº 1, do art. 64 do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicado pela 
Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro.” ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta diz respeito a um conjunto de normas e de 
tarifas relativas ao comércio a retalho para a Feira de Maio, pela necessidade de regular a 
ocupação de espaços. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Dra. Irene Lameiro complementou dizendo que a ocupação de espaço para divertimentos 
apresenta preços base que serão objecto de carta fechada para licitação e o espaço para 
comércio a retalho, tem uma proposta de preços para os lotes que serão sorteados. ---------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 48 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 5 – Atribuição de Apoios: --------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro – Proposta Nº 42 / P / 2009------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- foi possível, através de candidatura a fundos comunitários pela respectiva Junta de Freguesia, 
proceder à limpeza da Ribeira de Almoster, na zona abrangida pela Freguesia da Maçussa, 
donde resultou a limpeza e desobstrução do leito e margens e o saneamento da ribeira e 
restabelecimento do leito; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a ribeira em questão atravessa também parte da Freguesia de Vila Nova de São Pedro, sendo 
que o não concluir o trabalho de saneamento a montante tornaria na prática sem utilidade o 
trabalho desenvolvido; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- os fundos comunitários disponibilizados foram limitados a um montante que não permitiu um 
saneamento integral da ribeira no seu curso pelas duas Freguesias; ------------------------------------- 
--- a eventual candidatura da Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro foi inviabilizada pelo 
esgotamento dos fundos comunitários; --------------------------------------------------------------------------- 
--- que se entendeu, apesar disso, que se deveria efectuar o trabalho na totalidade do curso da 
ribeira pelas duas Freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja atribua um subsídio de 24.150€ à Junta de Freguesia 
de Vila Nova de São Pedro destinado ao pagamento dos trabalhos de limpeza, desobstrução do 
leito e margens e reposição do leito da ribeira.” ---------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro, à 
Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro, no valor de 24.150€, destinados ao pagamento 
de trabalhos de limpeza, desobstrução e reposição do leito da Ribeira de Almoster, levados a 
cabo também pela Junta de Freguesia de Maçussa que teve direito a fundos comunitários, verba 
que não permitia a limpeza total do rio.--------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 42 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
5.2. Associação Poisada do Campino – Proposta Nº 43 / P / 2009 ------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos ausentou-se da sala não participando na discussão e 
votação da presente proposta, por pertencer aos Corpos Dirigentes da Associação. ----------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- a Associação Poisada do Campino, de acordo com as suas normas estatutárias de promoção 
e divulgação da tauromaquia e tradições associadas ao Tejo, à Lezíria e aos Campinos, agrega 
os Forcados Amadores de Azambuja e a Escola de Toureio; ----------------------------------------------- 
--- que a referida Associação não dispõe de meios financeiros para fazer face às despesas 
inerentes à manutenção das duas estruturas identificadas, conforme consta do seu ofício anexo;  
--- que as principais despesas associadas dizem respeito aos treinos quer dos Forcados quer da 
Escola e ao pagamento dos respectivos seguros; ------------------------------------------------------------- 
--- que compete às Autarquias Locais a promoção e divulgação das actividades culturais 
inerentes às tradições específicas de cada Município ou Região;------------------------------------------ 
--- que, de acordo com a alínea b) do nº 4 do art. 64º e artigo 67º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, é possível estabelecer 
parcerias com Colectividades e Instituições tendo em vista a promoção da cultura do Município. - 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a aprovação do Protocolo anexo a estabelecer entre o Município de Azambuja e a Associação 
Poisada do Campino.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Entre:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município de Azambuja adiante designada por Município aqui representada pelo seu 
Presidente o Dr. Joaquim António Ramos, e a------------------------------------------------------------------ 
--- Associação Cultural a Poisada do Campino, adiante designado por Associação, aqui 
representado pelo seu Presidente o Dr. António José Matos,----------------------------------------------- 
--- E ao abrigo da al. b) do nº 4 do art. 64º e artigo 67º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, é celebrado o presente Protocolo 
de Colaboração, que se rege pelas circunstâncias e cláusulas seguintes:------------------------------- 
--- Circunstâncias: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. É atribuição das Autarquias Locais promover a ocupação dos tempos livres. -------------------- 
--- II. É atribuição das Autarquias a promoção e divulgação das actividades culturais e artísticas.  
--- III. A Associação promove e divulga a cultura tauromáquica junto dos jovens, através da 
Escola de Toureio e os Forcados Amadores de Azambuja. ------------------------------------------------- 
--- A Associação não tem recursos financeiros que lhe permitam dar continuidade à actividade 
que vem desenvolvendo com as duas escolas.----------------------------------------------------------------- 
--- Cláusulas:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Objecto/Forma de Pagamento) -------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O Município compromete-se a atribuir anualmente a quantia 10.000,00 euros (dez mil 
euros), à Associação para, apoio às actividades desenvolvidas com a Escola de Toureio e 
Forcados Amadores de Azambuja, a qual será entregue pela seguinte forma: ------------------------- 
--- a) 5.000,00 euros (cinco mil euros) até ao final do mês de Junho de cada ano, mediante a 
elaboração e envio ao Município de um relatório de actividades desenvolvidas no último 
semestre anterior ao pagamento; ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) 5.000,00 euros (cinco mil euros) até ao final de Dezembro de cada ano, mediante a 
elaboração e envio ao Município de um relatório de actividades  desenvolvidas no último 
semestre anterior ao pagamento; ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. As alterações decorrentes do disposto no número anterior deverão por acordo, ser 
reconhecidas por ambas as partes.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Obrigações)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A Associação compromete-se a publicitar de forma visível em todos os espectáculos e 
eventos realizados o apoio financeiro concedido pelo Município. ------------------------------------------ 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Finalidade) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Associação obriga-se afectar e aplicar integralmente as quantias supra identificados no 
desenvolvimento das actividades inerentes à Escola de Toureio e Forcados Amadores de 
Azambuja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Incumprimento/Resolução)-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Caso a Associação não realize as acções inerentes ao presente Protocolo, o Município terá 
o direito de reaver, por qualquer via, a quantias disponibilizadas com base no incumprimento do 
protocolado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A violação de qualquer uma das disposições do presente protocolo confere à parte não 
faltosa o direito de o resolver, sendo a resolução eficaz 15 dias após a sua comunicação, por via 
postal registada à parte contrária.---------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. Considera-se que o subsídio a atribuir nos termos deste Protocolo, diz respeito, em partes 
iguais, à Escola de Toureio e aos Forcados Amadores. ------------------------------------------------------ 
--- 4. Constitui motivo de resolução. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4.1. No caso da Escola de Toureio, a sua extinção, inactividade por mais de três meses ou 
não ter um número mínimo de três alunos por época; -------------------------------------------------------- 
--- 4.2. No caso dos Forcados Amadores, a sua extinção ou a inactividade por períodos seguidos 
de três meses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Vigência) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O presente protocolo entra em vigor imediatamente após a sua assinatura, e tem a duração 
de 1 ano, renováveis automaticamente por idênticos períodos, se nenhuma das partes o 
denunciar com antecedência de 3 meses em relação ao final de cada período de vigência.-------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a proposta visa a celebração de protocolo com a Poisada do 
Campino para apoio no valor de 10.000€ (pago em duas tranches) para o desenvolvimento de 
actividades na Escola de Toureio e do Grupo de Forcados.------------------------------------------------- 
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 43 / P / 2009 e o Protocolo de Colaboração 
aprovados por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
5.3. Junta de Freguesia de Maçussa – Proposta Nº 44 / P / 2009 -------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar sobre formas de apoio às 
freguesias ao abrigo do art. 64, nº 6, alínea b) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o enquadramento que o Município pretende dar ao estudo efectuado pela Universidade 
Técnica de Lisboa – Instituto Superior de Agronomia sobre a “Caracterização do Vale da Ribeira 
de Almoster – Percursos Ambientais”; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- que o mesmo estudo permitiu realizar uma Carta de Percursos Ambientais, tendo em conta as 
vertentes geológica, geomorfológica, paisagística, cultural e de vegetação, contribuindo, deste 
modo, para a caracterização e valorização do Vale da Ribeira de Almoster; ----------------------------  
--- que o pedido de apoio que a Junta de Freguesia da  Maçussa solicita, através do seu Oficio 
nº 25/09 de 23.03.2009, para a realização de um percurso pedestre de 12 km de extensão, 
enquadra-se no referido estudo.------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição de um apoio financeiro à Freguesia de Maçussa no valor de € 4.900,00 acrescido 
do valor do I.V.A. em vigor.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro, à 
Junta de Freguesia de Maçussa, no valor de 4.900,00€, destinados à realização de um percurso 
pedestre de 12 km inserido na Carta de Percursos Ambientais.-------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 44 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
5.4. Processo para Abastecimento de Água – Proposta Nº 05 / VP / 2009 -------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A.M.S. reside numa freguesia do Concelho de Azambuja, numa habitação que não possui o 
mínimo de condições de habitabilidade, nomeadamente não possui água canalizada nem luz 
eléctrica;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- subsiste apenas com base na sua pensão de sobrevivência e é apoiado em termos sociais e 
psicológicos pela Liga dos Combatentes – Centro de Estudos e Apoio Médico, Psicológico e 
Social de Lisboa e pelo Núcleo da Liga de Combatentes de Rio Maior; ---------------------------------- 
--- para a habitação possuir o mínimo de condições de habitabilidade é necessário a construção 
de uma casa de banho e por isso a necessidade da colocação de água canalizada; ----------------- 
--- o munícipe não possui qualquer tipo de documentação da habitação, para que o processo de 
colocação de água, possa ser instruído nesta Câmara Municipal. ----------------------------------------- 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- uma vez que o munícipe não possui os documentos necessários para a instrução do 
processo, de acordo com os nº 6 e 7, do art. 7 e os nº 1 e 2 do art. 19, do Regulamento do 
Abastecimento de Água deste Município, esta situação seja superada, por forma a que o 
munícipe possa usufruir de água canalizada na sua casa de banho e assim amenizar falta de 
condições de habitabilidade em que se encontra.”------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que o Regulamento de Água não prevê este tipo de 
situações de pessoas carenciadas, e uma vez que o munícipe em causa não possui os 
documentos necessários para a instrução do processo de água, propõe-se que a situação seja 
superada para que o mesmo possa usufruir de água canalizada, de modo a que posteriormente 
seja construída uma casa de banho com o intuito de amenizar a falta de condições de 
habitabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 05 / VP / 2009 aprovada por unanimidade. --------- 
Ponto 6 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1. Informação N.º 4 / 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 14 de Abril, que se anexam: ----- 
--- 4ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 4ª Alteração ao Plano de Actividades.------------------------------------------------------------------------- 
--- 3ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.”------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
6.2. Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Março ------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezoito horas e quarenta 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. ------------------------------------------------------------------------------  


