
ORDEM DO DIA

1. PROPOSTAS
1.1. Proposta nº 3 / P / 2005
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando  que,  nos termos  das Cláusulas  Gerais  do  Contrato-Programa  aprovadas  em
Assembleia Municipal, para regularização das relações entre a C.M.A. e a E.M.I.A. – Empresa
Municipal  de  Infraestruturas  da  Azambuja,  E.M.,  deverá  a  Câmara  propor  à  E.M.I.A.  a
apresentação de proposta  para a execução de projectos que se enquadrem no seu objecto
social;
Considerando que está concluído o Projecto de Execução do Pavilhão Desportivo de Vale do
Paraíso e definida a sua localização em terreno objecto de aquisição pela C.M.A. para o efeito; 
Considerando a listagem de Projectos que constam da documentação sujeita à apreciação da
Câmara Municipal e Assembleia Municipal;
Considerando, por último, que o orçamento-base da referida infra-estrutura é de 556.350,00€
(quinhentos e cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta euros).
Proponho:
Que solicite à E.M.I.A. proposta para a execução do Pavilhão Desportivo de Vale do Paraíso,
com o valor-base acima indicado.” 
A Proposta n.º 3 / P / 2005, uma vez posta a votação, foi aprovada por unanimidade.

1.2. Proposta nº 1 / P / 2005
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando que é competência da Câmara Municipal de Azambuja apoiar e comparticipar no
apoio a actividades de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva e recreativa
cfr. al. b) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de
11 de Janeiro;
Considerando o trabalho meritório que o Aveiras de Cima Sport  Clube tem desenvolvido no
âmbito  do  exercício  da  prática  desportiva,  constituindo-se  como  um importante  veículo  de
fomento do desporto e junto das camadas mais jovens do nosso Concelho;
Considerando o pedido que junto se anexa, a necessidade imperiosa do cumprimento da Lei e a
prevenção e salvaguarda de danos para a vida humana.
Proponho:
--- A atribuição, a título extraordinário, de apoio financeiro no valor de 1.473,52€, destinado à
aquisição de balizas para a prática desportiva.”
A Proposta N.º 1 / P / 2005 uma vez posta a votação, foi aprovada por unanimidade.

1.3. Proposta nº 2 / P / 2005
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando que é competência da Câmara Municipal de Azambuja apoiar e comparticipar no
apoio a actividades de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva e recreativa –
cfr. al. b) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de
11 de Janeiro; 



Considerando  o  trabalho  meritório  que  a  Banda  Filarmónica  da  A.D.R.  O  Paraíso  tem
desenvolvido no âmbito da divulgação musical, constituindo-se como um importante veículo de
divulgação da cultura do Concelho;
Considerando que a referida Colectividade tem em desenvolvimento um projecto de ensino de
música  a  jovens,  que  requer  um investimento  significativo  no  sentido  de  serem criadas  as
condições para um efectivo desempenho de tal objectivo. 
Proponho:
--- A atribuição, a título extraordinário, de apoio financeiro no valor de 1.800,00€, destinado à
aquisição de cadeiras para a Escola de Música da A.D.R. O Paraíso.” 
A Proposta n.º 2 / P / 2005, uma vez posta a votação, foi unanimidade.

1.4. Proposta n.º 1 / VML / 2004 
O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: 
--- “Tendo em conta a realização do habitual Corso de Carnaval no Domingo que antecede o dia
de Entrudo promovido por esta autarquia;
---  Tendo  ainda  em conta  as  edições  anteriores  e,  mais  uma  vez,  a  necessidade  de  dar
continuidade  aos  objectivos  inerentes  às  Normas  de  Candidatura  e  que  se  prendem  com
estabelecer  regras, premiar o investimento artístico e a criatividade, promover a qualidade e
envolver Associações e Colectividades do Concelho na iniciativa;
--- Tenho a honra de propor:
--- que a Câmara delibere aprovar as Normas de Candidatura para o ano 2005 (em anexo).”

2. Informações 
--- 2.1. Informação N.º 15 / P / 2004
 --- O Sr. Presidente apresentou a informação que a seguir se transcreve:
 “Assunto: Modificação ao orçamento
Considerando  o  teor  da  Proposta  n.º  32  /  P  /  2002  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 n.º 3, do art. 65º, do Decreto-Lei
n.º  169/99,  de 18 de Setembro,  com as alterações introduzidas,  informo a Câmara sobre a
realização  das  seguintes  modificações  orçamentais,  datadas  de  27  de  Dezembro,  que  se
anexam:
--- 4ª Alteração ao Orçamento da Receita
--- 13ª Alteração ao Orçamento da Despesa
--- 11ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais
--- 11ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.”
A Câmara tomou conhecimento.


