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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 22 DE JANEIRO DE 2007. ---------------------------------------------------------------------------  
--- 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. Vice-
presidente Luís Manuel Abreu de Sousa e os Srs. Vereadores José Manuel Isidoro Pratas, 
Marco António Martins Leal Pereira e Marília Oliveira Inácio Henriques, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e António José Costa da Cruz e, pelo Grupo da 
CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. ------------------------------------------------------ 
--- COMUNICAÇÃO SOCIAL – Estiveram presentes representantes dos jornais “ Fundamental”, 
“Vida Ribatejana”, “Correio de Azambuja” e “ O Mirante”, e da “Rádio Ribatejo”. ---------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Dra. Irene 
Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente informou que irá presidir à reunião, em virtude do Sr. Presidente estar 
ausente, como já havia comunicado na última reunião. ------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Acácio Vasconcelos referindo que, no seu entender, os Regulamentos quando 
vão para discussão pública, para além de serem publicitados através de Edital, poderiam sê-lo 
também através da Internet, que actualmente é um meio de fácil acesso.-------------------------------  
--- Sobre a sinalização e iluminação da rotunda nascente, também sentiu alguma dificuldade em 
circular de carro, tendo conhecimento de alguns acidentes ocorridos no local.-------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente agradeceu a sugestão para publicação de Regulamentos na Internet. 
Relativamente à rotunda nascente, a Câmara fez sentir ao empreiteiro a necessidade de mais 
sinalização, tendo inclusive remetido ao empreiteiro a reclamação apresentada e todas as 
responsabilidades sobre acidente ocorrido. ---------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou para que servem os impressos facultados pela 
Câmara, pois já entregou a declaração sobre o valor patrimonial, no dia 16 de Outubro de 2006.- 
--- Considerou lamentável ter-se chegado ao ponto de haver acidentes na rotunda, uma vez que 
a Câmara foi alertada para a situação em tempo útil, sendo sua obrigação pressionar o 
empreiteiro a zelar pela segurança das pessoas. -------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o Regulamento do Urbanismo considera que pela sua importância, deverá a Câmara 
promover da melhor forma a sua publicitação e suscitar a discussão pública. -------------------------- 
--- Outra questão tem que ver com as urgências do Centro de Saúde, várias vezes levantou esta 
questão e presentemente considera desde o levantamento popular mais nada foi feito, isto há 
um ano. A Câmara deveria, junto da Administração Central conhecer o impacto desta medida e 
pressionar para que esta não seja uma decisão definitiva. -------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que depois da recomendação dos Srs. Vereadores em sessão 
de Câmara, para a falta de iluminação e sinalização da rotunda, a Câmara manifestou essa 
preocupação junto do empreiteiro, que colocou nas obras da rotunda uns “pirilampos” de 
sinalização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quanto ao Centro de Saúde de Azambuja, quer em nome do Sr. Director do Centro e do Sr. 
Presidente da Câmara convidar os Srs. Vereadores para uma visita às novas instalações do 
Centro de Saúde de Azambuja, podendo nessa altura questionar sobre o encerramento das 
urgências.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador António José Cruz solicitou a intervenção dos funcionários do sector de obras 
para retirarem, do primeiro cruzamento, em Manique do Intendente (de quem vem de Maçussa, 
ao pé da fonte), as grades que estão lá há dois meses.------------------------------------------------------ 
--- Relembrou os limitadores de velocidade a serem colocados em Manique, ao pé da padaria e 
ao pé do jardim-de-infância. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o novo Centro de Saúde, já precisou de lá ir e assistiu a um episódio em que tentavam 
entrar com uma senhora numa cadeira de rodas e a porta estava tão emperrada que não abria, 
sendo necessário utilizar um objecto de ferro para forçar a fechadura da porta. ----------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente referiu que as grades ficaram na estrada para que a terra abatesse e 
não ficasse lá um buraco mas passado tanto tempo devem-se ter esquecido de tirar as grades, 
tendo tomado nota para alertar os serviços para esse facto. ------------------------------------------------ 
--- Os limitadores de velocidade não estão esquecidos, estando a Câmara a tratar dos 
procedimentos para a sua aquisição. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Quanto ao Centro de Saúde, não é competência da Câmara verificar se as fechaduras das 
portas estão oleadas mas vai chamar a atenção do Sr. Director. ------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo que, para não ser acusado de se andar 
a imiscuir nos assuntos da Câmara e ir directamente ao DIOM, solicita, publicamente, a consulta 
do projecto do terminal rodoviário. Verificou que os lancis que lá estavam foram arrancados 
porque no projecto aprovado pela Câmara, não estavam à distância regulamentar da Igreja da 
Misericórdia. Este pedido vem também na sequência de ter dificuldades em vislumbrar como os 
autocarros vão para o terminal rodoviário. ----------------------------------------------------------------------- 
--- Apesar de não ser da responsabilidade da Câmara, a estrada 366-2, que liga Aveiras de 
Cima ao Cartaxo está há imenso tempo intransitável, a Câmara deveria exercer alguma pressão 
sobre a Estradas de Portugal para que a via fique desimpedida pois faz imensa falta aos 
munícipes, principalmente, do Alto Concelho. ------------------------------------------------------------------ 
--- Concorda que todos os documentos em discussão pública, deveriam ser publicados na 
Internet de modo a incentivar as pessoas a pronunciar-se.-------------------------------------------------- 
--- Sobre a falta de sinalização e iluminação da rotunda nascente, a Câmara, como entidade 
responsável, deveria ter acautelado a situação, pois no sábado de manhã estavam dois carros 
dentro da rotunda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente prontificou-se a fornecer cópia do projecto do terminal rodoviário, na 
questão dos lancis tiveram que ser recuados por causa da igreja por indicação do IPPAR.--------- 
--- A Câmara recebeu um ofício da Estradas de Portugal, a informar que a estrada 366-2 tem o 
projecto concluído e irá lançar concurso para a consolidação das barreiras e, se tudo correr 
como previsto, em finais de Abril a estrada reabrirá ao trânsito.-------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal prestou agradecimento público ao Corpo dos Bombeiros 
Voluntários de Azambuja pela prontidão e profissionalismo com que socorreram um familiar seu, 
no passado fim-de-semana.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que se iniciou, ao pé dos Bombeiros, a reparação dos 
passeios em Azambuja, depois será feita a intervenção no centro da via, dentro de pouco tempo 
a situação estará regularizada. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS --------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos solicitou esclarecimentos relativamente à entrega das 
actas para aprovação, uma vez que não é feita de forma sequencial. ------------------------------------ 
--- A Dra. Irene Lameiro esclareceu que os serviços estão a providenciar um “encontro” de 
actas, isto é, a partir de 2007 serão entregues a acta da última reunião e, pelo menos, uma acta 
das reuniões de 2006, até ficarem, as aprovações das actas, actualizadas. ---------------------------- 
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--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 26 de Outubro de 2006 foi aprovada por maioria, 
com cinco votos a favor e duas abstenções (Ver. Marília Henriques e António José Cruz). A acta 
foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente 
distribuído pelos membros da Câmara.--------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 8 de Janeiro de 2007 foi aprovada por maioria, 
com cinco votos a favor e duas abstenções (Ver. Marco Leal e António José Cruz). 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  – Águas do Oeste (AdO) – Realização de Capital Social – Proposta Nº 4/ P/ 2007 - 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que, pela Deliberação nº 104/2006 a Assembleia Municipal de Azambuja 
aprovou a celebração do Contrato entre o Município de Azambuja e a Águas do Oeste, SA., 
relativo à cedência de infra-estruturas de saneamento, bem como o Anexo A ao referido 
contrato;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que, por essa deliberação, a Câmara realizou 30% do aumento em causa 
(533.965,50€), enquanto a generalidade dos Municípios subscrevem 34% – o que 
corresponderia a um valor de 605.160,90€; --------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, pela carta HZ/mc-4657/2006 de 28 de Dezembro a Águas do Oeste 
informa da necessidade de realizar os 4% em falta no valor de 71.195,40€ até final de 2006, a 
fim de viabilizar a respectiva escritura;---------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, neste âmbito, a Câmara é ainda credora da Águas do Oeste de, no 
mínimo, de 885.638,37€. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. A ratificação do Despacho do Presidente da Câmara de 28 de Dezembro de 2006 exarado 
sobre o ofício HZ/mc-4657/2006;----------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Que essa ratificação seja sujeita a confirmação pela Assembleia Municipal.”-------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente referiu que esta proposta vem na sequência de se fazer uma 
rectificação ao Despacho do Sr. Presidente de 28 de Dezembro de 2006 exarado de um ofício da 
Águas do Oeste relativo a uma aprovação do Conselho Geral da empresa em se aumentar o 
capital social, tendo todas as Câmara que pagar. No caso da Câmara Municipal de Azambuja, 
existe um acerto a fazer com a Águas do Oeste mas como há uma certa urgência em se fazer a 
escritura de rectificação de capital social, a Câmara propõe pagar os 4% de diferença, no valor 
de 71.195,40€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se o aumento de capital é em numerário ou em 
património. Sobre a visita que fizeram às etar`s, quer dizer que foi proveitosa na perspectiva de 
puderem ouvir a versão da Águas do Oeste, na pessoa do seu Administrador, relativamente às 
dificuldades encontradas para o cumprimento da calendarização de execução das obras 
previstas, têm a ver essencialmente com dificuldades de expropriação das parcelas de terreno 
necessárias à implementação dos sistemas, nomeadamente das condutas. Mas houve uma 
questão que gostaria ter visto esclarecida, tem a ver com a etar de Vila Nova de São Pedro, as 
palavras do Sr. Administrador foram muito parcas por não haver um quadro completo para a 
execução da obra. Mantém uma posição expectante até estar completamente esclarecido em 
relação à Águas do Oeste.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta importância é para fazer um acerto de contas com 
venda de património de saneamento, é para aumento de capital em numerário.----------------------- 
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--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que esta proposta é inadmissível. A visita às etar`s 
foi muito positiva mas não é por isso que a Águas do Oeste tem o direito de mandar, quer na 
Câmara, quer na Assembleia, que aprovaram uma aumento de 30%. Na Assembleia Municipal o 
aumento foi aprovado no 28/12/2006, nesse mesmo dia, às 12h14m (hora do fax) chega um 
ofício da Águas do Oeste que refere que: (…) “Como é do conhecimento de V. Exa. a Águas do 
Oeste procedeu à chama de 34% do aumento de capital” (…), não é do conhecimento, pois o 
aumento aprovado é de 30%; (…) “Desse valor, a Câmara Municipal de Azambuja realizou já 
€533.965,50” (…), não realizou, iria realizar nesse mesmo dia, após aprovação da Assembleia; 
(…) “a Águas do Oeste procedeu à transferência de uma parte do valor que deve à Câmara 
Municipal de Azambuja, correspondente a €71.195,40 (setenta e um mil, cento e noventa e cinco 
euros e quarenta cêntimos), para realização de capital, com data-valor de hoje, 28 de Dezembro 
de 2006.”, a Águas do Oeste já transferiu o valor que está a ser aprovado hoje e que irá a 
aprovação da Assembleia Municipal. Considera que toda esta questão é inadmissível, sendo 
esta a razão do seu voto contra. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a data de 28 de Dezembro tem que ver com a 
necessidade de se proceder à escritura para aumento de capital. -----------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 4 / P / 2007 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), dois votos contra (Grupo do PSD) e uma abstenção (Grupo da 
CDU). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 – Concurso Público para Concessão de Instalação e Exploração de Quiosque 
Cafetaria/ Bar no Jardim Urbano de Azambuja – Proposta Nº 5 / P / 2007-------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que o Jardim Urbano de Azambuja possui diversas valências relacionadas 
com a cultura, o desporto e o lazer, oferecendo assim, um significativo aumento do bem-estar 
daqueles de vivem e trabalham na Azambuja;------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que para uma completa utilização do Jardim Urbano, torna-se necessário a 
criação de um espaço que consiga congregar o carácter lúdico do mesmo com as condições que 
permitam uma efectiva permanência no local; ------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que, para uma completa utilização do Jardim Urbano, cumpre criar as 
condições para a existência de um equipamento de apoio, na área da restauração, que permita 
aos utentes do Jardim, uma estadia mais prolongada no mesmo; ----------------------------------------- 
--- Considerando o tipo de bens e serviços a prestar, o fim da actividade e aos meios que 
envolve, e tendo em conta os princípios do recurso as parcerias público-privadas (PPP), 
entende-se que o desenvolvimento da referida actividade deve ser objecto de concessão pela 
autarquia; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, o procedimento concursal que melhor se adequa à concessão da 
instalação e exploração de um quiosque cafetaria/ bar no Jardim Urbano de Azambuja, é do 
concurso público, nos termos do artigo 178º, nº 2 al. d), e artigos 182º, 183º e 189º, todos do 
Código do Procedimento Administrativo; ------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que é competência da Assembleia Municipal, nos termos do artigo 53º nº 4 al. 
b) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, deliberar sobre a afectação e desafectação de bens do domínio público municipal; ------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Que seja aprovado o lançamento do procedimento de concurso público para a concessão 
da instalação e exploração do quiosque cafetaria/ bar no Jardim Urbano de Azambuja, nos 
termos e para os efeitos do Programa Concurso e Caderno de Encargos, anexo à presente 
Proposta, e que dela faz parte integrante. ----------------------------------------------------------------------- 
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--- 2. Que seja submetido à aprovação da Assembleia Municipal.” ---------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta de lançamento do procedimento de 
concurso público para a concessão da instalação e exploração do quiosque cafetaria/ bar, vem 
complementar a obra do Jardim Urbano.------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que, aquando da aprovação da localização do 
estabelecimento de apoio ao Jardim Urbano, ficou com a ideia de que seria a Câmara a avançar 
com a estrutura e depois faria a concessão do espaço. Agora pretende-se que seja o próprio 
concessionário a proceder à construção das instalações, ficando com a concessão da 
exploração. Não é adepto de parcerias público-privadas porque representam, quase sempre, 
prejuízos públicos e lucros privados e considera o prazo da concessão, 25 anos, excessivo e o 
valor da renda bastante baixo para uma zona nobre da vila, acresce ainda o facto da proposta 
não clarificar a actualização do valor base da renda mensal durante e depois da concessão.------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que o prazo da concessão não é excessivo tendo em conta 
o valor do investimento necessário. O valor da renda mensal é um valor base, que pode ser 
superior e que vai ser actualizado de acordo com a inflação, calculada e publicada pelo INE. O 
concessionário terá ainda que fazer a manutenção e actividades de dinamização e promoção do 
espaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos reafirmou que o Grupo do PSD não é favorável a esta 
proposta. Considera completamente desnecessário um estabelecimento desta natureza, uma 
vez que nas imediações do Jardim existem imensos estabelecimentos comerciais de 
restauração, em que todos os comerciantes pagam rendas e fazem a manutenção dos espaços. 
Concorda em se fazer um quiosque para dar algum apoio ao Jardim mas não pode concordar 
com um café/ restaurante que paga uma renda de 250,00€, será concorrência desleal promovida 
pela Câmara. No estudo prévio faltam o alçado anterior e casa de banho para pessoas com 
deficiência física. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente concordou com a questão das casas de banho para pessoas com 
deficiência, tendo tomado nota para quando for apresentado o projecto final. A proposta irá ser 
votada com referência à inclusão das casas de banho. ------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 5 / P / 2007 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), dois votos contra (Grupo do PSD) e uma abstenção (Grupo da 
CDU). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3  – Atribuição de Fundos de Maneio – Proposta Nº 8 / P / 2007 ---------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as respectivas alterações (POCAL) 
permite, em casos de reconhecida necessidade, a constituição de Fundos de Maneio visando 
proceder a aquisições urgentes e inadiáveis; ------------------------------------------------------------------- 
--- o estabelecido, no que concerne à constituição de Fundos de Maneio, no POCAL  e no 
Regulamento de Constituição e Regularização dos Fundos de Maneio aprovado, em 03/05/05, 
pelo Executivo Camarário e alterado em 04/02/06. ------------------------------------------------------------ 
--- PROPONHO a constituição de Fundos de Maneio a afectar às seguintes rubricas de 
classificação orçamental:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 SERVIÇOS 
 01  Aquisição de bens:           
  01   Matérias-primas e subsidiárias      300   250 
  04   Limpeza e higiene           

  05 
  

Alimentação - refeições 
confeccionadas 300   500 100   

  06 
  

Alimentação - géneros para 
confeccionar     200 200   

  08   Material de escritório  200 300 300 200 200 
  14   Outro material – peças   100     50 

  15 
  

Prémios, condecorações e 
ofertas     100     

  17   Ferramentas e utensílios   100     50 
  18   Livros e documentação técnica   100       

  19 
  

Artigos honoríficos e de 
decoração     150     

  21   Outros bens 250 400 500   300 
 02  Aquisição de serviços:           
  03   Conservação de bens         50 
  10   Transportes   300 100     

  16 
  

Seminários, exposições e 
similares     100     

  20   Outros trabalhos especializados     100   300 
  25   Outros serviços  50 400 100     
     TOTAL 800 1.700 2500 500 1.200 

--- A reconstituição e a reposição serão realizadas de acordo com o Regulamento de 
Constituição e Regularização de Fundos de Maneio. --------------------------------------------------------- 
--- A indicação do responsável pela gestão dos Fundos de Maneio caberá ao dirigente do 
serviço.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente informou que esta proposta visa a constituição de Fundos de Maneio 
para pequenas compras e despesas imediatas nas várias orgânicas da Câmara.--------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 8 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ------------- 
Ponto 4  – Fundos de Caixa – Regulamento e atribuição – Proposta Nº 09 / P / 2007 ------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e o Regulamento que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as respectivas alterações (POCAL) 
permite, em casos de reconhecida necessidade, a constituição de Fundos Fixos de Caixa 
visando exclusivamente facilitar trocos a serviços responsáveis por cobrança em locais distintos 
da Tesouraria; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o estabelecido, no que concerne à constituição de Fundos de Caixa, no POCAL e no 
Regulamento de Constituição e Reposição de Fundos Fixos de Caixa. ---------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a aprovação do Regulamento em anexo; ----------------------------------------------------------------- 
--- 2. a constituição dos seguintes Fundos Fixos de Caixa: -------------------------------------------------- 
--- …………………. Serviço ……………………………. Valores (€)----------------------------------------- 
--- DAF: …………… UAP……………………………. … 300 -------------------------------------------------- 
--- DISC: …………. Transportes escolares……………. 50 --------------------------------------------------- 
……………………… Piscinas ………………………. … 50 --------------------------------------------------- 
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……………………....Pavilhão Municipal …………….… 50--------------------------------------------------- 
…………………….…Turismo …………………. …. ……50--------------------------------------------------- 
………………………………………………….…. TOTAL 500 ------------------------------------------------- 
--- A reposição será realizada de acordo com o Regulamento respectivo. ------------------------------- 
--- A indicação dos responsáveis pela gestão dos Fundos Fixos de Caixa caberá aos dirigentes 
dos serviços.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Regulamento de Constituição e Reposição de Fundos Fixos de Caixa ------------------------- 
--- “O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com a redacção dada pela Lei nº 162/99, de 14 de Setembro, 
pelo Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei nº 84-A/2002, de 5 de Abril, 
permite a existência de fundos fixos de caixa visando exclusivamente facilitar os trocos aos 
serviços responsáveis pelas cobranças de determinadas receitas em locais distintos da 
Tesouraria, devendo a sua constituição e reposição constar de regulamento a aprovar pela 
Câmara Municipal. É o que se concretiza com o presente regulamento. --------------------------------- 
--- Capítulo I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Disposições Gerais ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 1º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Objecto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente regulamento estabelece as normas e procedimentos de controlo interno a que 
devem obedecer a constituição e reposição de fundos fixos de caixa.------------------------------------ 
--- Artigo 2º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Princípio da anualidade------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os fundos fixos de caixa são constituídos anualmente e extinguem-se no fim do respectivo 
ano económico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 3º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Limite máximo------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O limite máximo de cada fundo fixo de caixa é de 500 euros.------------------------------------------- 
--- Capítulo II ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Constituição, Continuidade e Reposição --------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 4º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Procedimentos e constituição ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – A constituição de fundos fixos de caixa visa exclusivamente facilitar os trocos aos serviços 
responsáveis pela cobrança de determinadas receitas em locais distintos da Tesouraria.----------- 
--- 2 – A sua efectiva constituição é deliberada pela Câmara Municipal, após iniciativa do 
responsável pelo serviço interessado, ouvido da área financeira.------------------------------------------ 
--- 3 – Os pedidos de constituição de fundos fixos de caixa deverão ser apresentados em tempo 
útil e ser devidamente fundamentados, indicando nomeadamente, os factos que lhe dão origem 
e respectivo montante anual.---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4 – A deliberação que autorizar a constituição do fundo de maneio deverá determinar, 
nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) O serviço a favor do qual é constituído; ------------------------------------------------------------------- 
--- b) O montante do fundo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 5 – Caberá aos responsáveis dos serviços, indicar o responsável pela gestão do fundo, ao 
qual será entregue o mesmo, com base em documento de constituição. -------------------------------- 
--- Artigo 5º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Continuidade -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 1 – Constituído um fundo de maneio, a sua continuidade para os anos seguintes depende da 
manutenção dos factos que lhe deram origem e da deliberação da Câmara Municipal a que se 
refere o artigo anterior, havendo dispensa do pedido mencionado no nº 3 do referido artigo.------- 
--- 2 – Havendo alteração relevante dos factos, devem adequar-se os fundos fixos de caixa às 
situações concretas que lhes estão subjacentes. -------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 6º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Reposição------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – A reposição pelo titular do montante do fundo fixo de caixa será efectuada mediante 
documento de reposição, no final do ano económico ou do termo do evento ou actividade que lhe 
deu origem.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – A extinção de serviços e a cessação de funções de responsáveis que não sejam 
imediatamente substituídos por força da lei, regulamento ou acto administrativo, implica a 
reposição imediata dos fundos fixos de caixa. ------------------------------------------------------------------ 
--- Capítulo III ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Disposições Finais e Transitórias------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 7º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Conhecimento do início e cessação de funções ------------------------------------------------------------ 
--- 1 – Desde que sejam relevantes em termos de fundos fixos de caixa, devem ser levados ao 
conhecimento da Câmara Municipal, através do serviço da área financeira, os actos 
administrativos que determinem o início ou cessação de funções de responsáveis por serviços 
ou substitutos dos mesmos.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – O disposto no número anterior aplica-se, igualmente, aos casos de prestação de apoio 
social ou orgânico.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 8º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Casos omissos------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Os casos omissos que não possam ser resolvidos por recurso às normas legais de 
interpretação e integração de lacunas serão decididos por deliberação camarária. ------------------- 
--- Artigo 9º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entrada em vigor --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Este regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação.” ---------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta prende-se com a constituição de Fundos 
Fixos de Caixa para funcionários que lidam com dinheiro por modo a facilitar trocos. ---------------- 
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 9 / P / 2007 e o Regulamento aprovados por 
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 5 – Junta de Freguesia de Aveiras de Cima – Protocolo – Proposta Nº 10 / P / 2007--- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a relação de proximidade que as Juntas de Freguesia têm com as populações permite ganhos 
de eficiência na resposta a determinados problemas;--------------------------------------------------------- 
--- é competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio às freguesias; -------------------------- 
--- a Câmara, por intermédio de Protocolo assinado em 25 de Janeiro de 2006, delegou na Junta 
de Freguesia de Aveiras de Cima o exercício de várias competências; ---------------------------------- 
--- a cláusula oitava do referido protocolo prevê a possibilidade de estabelecer outras formas de 
colaboração mediante protocolo específico.--------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- que a Câmara Municipal delibere aprovar a celebração de um protocolo com a Junta de 
Freguesia de Aveiras de Cima para conservação e manutenção do sistema eléctrico e repuxos 
de água do Coreto, sito no Jardim Joaquim Gomes Loureiro, nos termos de minuta que se anexa 
e que faz parte integrante da presente proposta.”-------------------------------------------------------------- 
--- Minuta de Protocolo de Colaboração----------------------------------------------------------------------- 
--- Entre a Câmara Municipal de Azambuja e a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, para 
conservação e manutenção do sistema eléctrico e repuxos de água do Coreto sito no Jardim 
Joaquim Gomes Loureiro -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja, pessoa colectiva n.º 506 821 480, com sede na Praça do 
Município adiante designada por CÂMARA, e aqui representada pelo seu presidente, Dr. 
Joaquim António Neves Ramos, ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- e a --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, pessoa colectiva n.º 506 864 840, adiante designada 
por JUNTA, e aqui representada pelo seu Presidente Justino Cláudio de Oliveira. -------------------- 
--- Acordam celebrar o presente PROTOCOLO ESPECÍFICO DE COLABORAÇÃO, ao abrigo do 
artigo 64.º, n.º 6, alínea b) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, nos termos da deliberação da Câmara Municipal de 22 de Janeiro 
de 2007 e para os efeitos previstos na cláusula oitava do Protocolo com a Junta de Freguesia de 
Aveiras de Cima, o qual se rege pelas seguintes cláusulas:------------------------------------------------- 
--- PRIMEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Objecto) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Protocolo regula a colaboração entre a CÂMARA e a JUNTA na conservação e 
manutenção do sistema eléctrico e repuxos do Coreto sito no Jardim Joaquim Gomes Loureiro, 
em Aveiras de Cima. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEGUNDA----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Conservação e manutenção do tanque) --------------------------------------------------------------------- 
--- A JUNTA assegura a realização das operações de manutenção e conservação do tanque 
circundante ao Coreto, incluindo a sua limpeza e a dos seixos que a compõem, bem como a 
renovação da água, suportando os encargos relacionados com a mão-de-obra, utensílios e 
materiais de limpeza decorrentes das operações referidas no número anterior.------------------------ 
--- TERCEIRA----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Sistema de electricidade)---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A JUNTA promove a realização das reparações necessárias no sistema de electricidade, 
designadamente as relacionadas com o quadro eléctrico, lâmpadas, projectores e motor.---------- 
--- QUARTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Sistema de repuxos de água) ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- A JUNTA promove a realização das reparações necessárias no sistema de repuxos de água, 
incluindo tubagens, bicos, torneiras e outros componentes.------------------------------------------------- 
--- QUINTA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Despesas)----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A CÂMARA reembolsa a JUNTA das despesas relacionadas com as operações previstas nas 
cláusulas terceira e quarta, no prazo máximo de 30 dias a contar da comunicação da JUNTA da 
despesa realizada.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- SEXTA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Vigência e denúncia) --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O presente Protocolo vigora a partir do momento da sua assinatura, podendo ser denunciado 
por comunicação à parte contrária, com a antecedência mínima de 30 dias em relação à data 
pretendida para a cessação.” --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que esta proposta é sequência de algumas reuniões tidas 
com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, por causa da conservação dos 
repuxos no Largo do coreto. Dessas reuniões surgiu o protocolo anexo à proposta, que 
estabelecerá os termos do acordo. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 10 / P / 2007 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 6  – Atribuição de Apoios Financeiros ------------------------------------------------------------ 
 Educação – Proposta Nº 2 / VML / 2007 ------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Tendo em conta que:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- É da responsabilidade das autarquias a manutenção dos equipamentos em Jardins-de-
infância e Escolas do 1º Ciclo (Dec. -Lei 159/99);-------------------------------------------------------------- 
--- Em algumas situações a celeridade das reparações de equipamentos não é a desejável em 
função das necessidades. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição da verba de 100€ trimestrais aos Conselhos Executivos dos Agrupamentos de 
Escolas, para fazer face à manutenção de equipamentos como frigoríficos, rádio gravadores, 
etc., adstritos a escolas do 1º Ciclo e Jardins-de-infância.” -------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta, conjuntamente com a Proposta nº 
3/VML/2007, visa atribuir uma verba de 100€ trimestrais, para suprir necessidades detectadas 
pela Câmara em conjunto com os Conselhos Executivos, necessidades para as quais não se 
justifica todo o processo burocrático a que a Câmara está sujeita. ---------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos reportando-se à proposta nº 3/VML/2007, questionou 
como vai ser feita a atribuição, uma vez que atribui 150€ trimestrais durante 10 meses. ------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal referiu que a proposta poderá ser rectificada pois a atribuição é de 
150€ por período escolar (três). ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Sra. Vereadora Marília Henriques questionou qual o valor anterior da atribuição, uma vez 
que se trata de uma actualização. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal disse que a verba anterior era de 100€.----------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 2 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. -------- 

Educação – Proposta Nº 3 / VML / 2007 ------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Tendo em conta:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que é da responsabilidade das autarquias a manutenção dos equipamentos em Jardins-de-
infância e Escolas do 1º Ciclo (Dec. -Lei 159/99);-------------------------------------------------------------- 
--- O aumento dos custos com material de desgaste e didáctico; ------------------------------------------ 
--- A importância de aquisição de novos materiais didácticos e software educativo.------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A actualização para 150€ trimestrais, por professor, da verba destinada a material de 
desgaste e didáctico das Escolas do 1º Ciclo e Jardins-de-infância; -------------------------------------- 
--- Que esta verba seja atribuída em cada período lectivo, com efeitos no próximo pagamento.” -- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que o valor a atribuir é fruto de uma avaliação feita 
com os Conselhos Executivos, das necessidades dos professores e da quantia que costumam 
gastar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



22.Jan.2007 
 
 

 11 

--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 3 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. -------- 
Juntas de Freguesia – Proposta Nº 6 / P / 2007 --------------------------------------------- 

--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- Considerando que foram recentemente colocadas ao serviço da população as novas 
instalações da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, bem como as instalações 
complementares;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha teve necessidade de 
proceder à aquisição de computadores para apoio administrativo aos novos serviços;--------------- 
--- Considerando os investimentos efectuados pela Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha 
constantes no seu ofício nº 07/07. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição de um subsídio de 4.115,37€ para comparticipação nos equipamentos adquiridos 
pela Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha para as novas instalações (computadores e 
letras e brasão em latão).” ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que foi feito um pedido de apoio pela Junta de Freguesia de 
Vila Nova da Rainha, que com a inauguração da nova sede teve algumas despesas em material 
informático e outros. Esta proposta visa a atribuição de um subsídio no valor de 4.115,37€ para 
pagamento dos equipamentos adquiridos.----------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu ser a terceira ou quarta proposta que a Câmara aprova 
para subsídio à Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha. Considerando curioso a forma 
como o Sr. Presidente da Junta se dirige no ofício anexo à proposta. Espera que o Sr. 
Presidente da Câmara seja um homem equilibrado e ponderado no que toca a apoiar infra-
estruturas de outras Juntas, volta a salientar que o subsídio atribuído à Junta de Freguesia de 
Aveiras de Cima, no valor de 15.000,00€ fica muito aquém das necessidades da segunda maior 
freguesia do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente disse que a Câmara nunca deixou de apoiar a Junta de Freguesia de 
Aveiras de Cima, pois ultimamente, alcatroou todo o recinto em frente à nova Junta e vais 
disponibilizar uma máquina para arranjar o espaço envolvente, tudo isto são encargos que a 
Câmara suportará.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre afirmou não se estar a referir a pequenas intervenções da 
Câmara em Aveiras de Cima, apesar de as considerar muito úteis, referia-se a uma 
diferenciação de tratamento, ao benefício de umas Juntas (por exemplo, Vila Nova da Rainha), 
em desfavor de outras (por exemplo, Aveiras de Cima). ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente referiu que todos os Srs. Presidentes de Junta poderão entrar em 
conversações com a Câmara, podendo chegar-se a um acordo de modo a suprir algumas 
necessidades das Freguesias.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador ironizou, na visita às etar`s o lugar ao lado do Sr. Presidente da Câmara foi 
muito disputado, percebendo agora que esse lugar vale muito dinheiro. Como considera que o 
tratamento das Juntas de Freguesia deve ser igual, relembrou que a Junta de Freguesia de 
Manique do Intendente fez obras no cemitério e não recebeu contrapartida por só depois do acto 
consumado ter comunicado à Câmara. Neste caso a situação é semelhante, atendendo à data 
de emissão de facturas, primeiro foram comprados os equipamentos e só depois a Junta 
percebeu que não tinha dinheiro e daí pedir o subsídio à Câmara. Normalmente as propostas 
para atribuição de subsídios são acompanhadas de vários orçamentos, até por uma razão de 
transparência de processo. Estranha, ainda mais o facto da empresa que vendeu o brasão e o 
conjunto de letras, ter passado a sua primeira factura em Novembro, sendo esta a sua primeira 
venda durante o ano 2006. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- Teve conhecimento que a Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo equipou informaticamente 
a sua sede recorrendo a Fundos da ANAFRE, para modernização administrativa, questionando 
se a Junta de Vila Nova da Rainha, concorreu aos mesmos Fundos.------------------------------------- 
--- No que diz respeito a Vila Nova da Rainha, começa a acreditar que tenha havido “história”, 
houve há algum tempo um apoio, no valor de 5.000,00€ para reparação do telhado da UDR de 
Vila Nova da Rainha, na altura não viu nenhumas telhas mexidas e agora foram mexidas cinco 
ou seis telhas, na altura solicitou documentação sobre o que se gastou lá mas até à data, nuca 
apareceram as facturas da reparação do telhado. Questionando se também neste caso, houve 
conversas entre o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que por 
acaso também é Tesoureiro da referida Associação. --------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que estas compras vêm na continuação da vontade de se 
inaugurar a nova Junta de Freguesia, tendo-se apercebido posteriormente que não tinham 
dinheiro, pedindo agora um pequeno subsídio. As facturas da reparação do telhado da UDR, 
Vila Nova da Rainha foram solicitadas à Associação, que entregou alguns documentos, não 
todos, aguardando o processo estar completo para depois ser consultado pelos Srs. 
Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos afirmou que a mesma situação aconteceu com a Junta 
de Freguesia de Manique do Intendente e por decisão do Sr. Presidente da Câmara, com a 
conivência de todos os Srs. Vereadores do PS, não lhe foi atribuído nenhum subsídio. 
Reafirmando não concordar com a diferenciação que a Câmara faz das Junta de Freguesia.------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre realçou a forma bonomia como o Sr. Vice-presidente justificou 
o exagero dos gastos com a festa de inauguração da nova sede da Junta. No caso da Junta de 
Freguesia de Manique do Intendente, o Sr. Herculano pagou as obras do cemitério, neste caso, 
de Vila Nova da Rainha não tem dinheiro para pagar. Questionando o que a Junta de Freguesia 
de Vila Nova da Rainha faz ao dinheiro que recebe, a Câmara aprovou sucessivas propostas 
nomeadamente a construção da nova sede da Junta de Freguesia pela EMIA, o pagamento de 
uma carrinha nova, etc., solicitando que a Câmara oficie a Junta de Freguesia sobre a 
instauração de acção judicial contra o fundo de garantia automóvel para ressarcir o prejuízo do 
acidente em que a carrinha ficou inutilizada. --------------------------------------------------------------------     
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 6 / P / 2007 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).-------------------------- 

Colectividades – Proposta Nº 7 / P / 2007 ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- Considerando que o Aveiras de Cima Sport Clube mantém uma escola de futebol com 118 
participantes, para além de manter três equipas a disputar os campeonatos da 2ª divisão da 
Associação de Futebol de Lisboa; --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que esta meritória intervenção do Aveiras de Cima Sport Clube implicam um 
conjunto de despesas incomportáveis com a capacidade financeira da referida Associação;------- 
--- Considerando que o trabalho realizado se insere numa óptica não só desportiva mas também 
de aproveitamento dos tempos livres dos jovens.-------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição ao Aveiras de Cima Sport Clube de um subsídio de 5.000,00€ (cinco mil euros), 
nos termos do seu ofício nº 4/2006 de 03/12/2006.”----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta também é para dar subsídio, desta feita 
ao Aveiras de Cima Sport Clube, por meio de protocolo. Esta Associação pede um subsídio no 
valor de 5.000,00€ para fazer face a despesas que têm que ver o facto de ter duas equipas a 
disputar a II Divisão.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 7 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ------------- 
Ponto 7 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1. Câmara Municipal de Azambuja – Departamento de Urbanismo -------------------------------- 
--- “Processos despachados no mês de Dezembro.” ---------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
7.2. Câmara Municipal de Azambuja – Gabinete do Adjunto-------------------------------------------- 
--- “Presidência Aberta 2007/ 2008.”------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA ----------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezasseis horas e quarenta e cinco minutos quando o Sr. Vice-presidente deu por 
encerrada a reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------ 
  
 
 
 


