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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO DIA 14 
DE FEVEREIRO DE 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho.  ---------------------------------------  
--- A reunião teve início às quinze horas e dez minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, 
o Sr. Presidente, Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de Sousa, 
Marco António Martins Leal Pereira, Ana Maria Ferreira e Silvino José da Silva Lúcio, pela 
Coligação “Pelo Futuro da Nossa Terra”, o Sr. Vereador Jorge Fazendas e pela CDU, o Sr. 
Vereador António Nobre. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Dra. Maria 
Irene Lameiro dos Santos.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------  
---ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES  ----------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente deu início à sessão cumprimentando os restantes elementos do executivo, 
comunicação social e público em geral e, nos termos regimentais, inquiriu quais os elementos do 
Público que pretendiam usar da Palavra. 
-----------------------------------------------INTERVENÇÕES DO PÚBLICO -------------------------------------  
---Interveio o Sr. Manuel Couceiro que chamou a atenção para o perigo que constituem as 
árvores colocadas ao longo da Avenida do Valverde, que prejudicam a visibilidade a condutores 
e peões; manifestou indignação quanto á situação do munícipe que fora multado pelo SEPNA 
por ter colocado entulhos num buraco da estrada e perguntou se seria possível a Câmara 
interceder junto do SEPNA para minimizar a coima aplicada; perguntou para quando o arranjo da 
estrada da Margana, que se apresenta com o piso está muito danificado e inquiriu da 
possibilidade de se arranjarem os passeios da Urbanização dos Espanhóis na saída de 
Azambuja, pois apresentam um ar de desleixo. -----------------------------------------------------------------  
---Interveio o Sr. José Almeida que perguntou se a Câmara teria intenção de reparar um buraco 
na R. José Luís Soares de Brito, na Urbanização de Chães, em Aveiras de Cima, pois há cerca 
de um mês que a situação se mantinha; informou haver na referida rua alguma confusão 
decorrente da atribuição de números de polícia que dificulta a tarefa dos CTT, perguntou qual a 
situação da AUGI da Qta do Mor e da demolição das habitações da Urbanização de Chães. -----  
---Interveio a Sra. D. Deolinda que referiu a falta de manutenção do Jardim dos Casais das 
Comeiras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Respondendo ás questões colocadas pelo Senhor Couceiro o Sr. Presidente informou que a 
Câmara estava a tentar encontrar uma solução que minimizasse o problema com as árvores na 
Av. do Valverde, e que não passasse pelo corte das mesmas. Em relação á intervenção da 
câmara junto dos Serviços do SEPNA, informou não ter esta qualquer jurisdição sobre tal 
entidade, mas que tinha sido enviado ao Ministério Público um ofício elaborado pelos serviços de 
Acção Social da Câmara alertando que a pessoa em causa não possuía bens que lhe 
permitissem pagar a coima aplicada.  ------------------------------------------------------------------------------  
---Quanto à estrada da Margana, informou que compete á Adaz repor a estrada nas condições 
em que a encontrara antes da intervenção de Obras de Saneamento que lá tinha efectuado e 
solicitou ao Vereador Silvino Lúcio que visse a situação com a Adaz. Em relação á Urbanização 
dos Espanhóis referiu a falência do Empreiteiro e já ter a Câmara procedido ao accionamento da  
Garantia Bancária e que estava neste momento a proceder ao levantamento das necessidades 
das obras a realizar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Em resposta às questões levantadas pelo Sr. Almeida referiu desconhecer a existência do 
buraco e solicitou ao Vereador Silvino Lúcio que por lá passasse para que a situação pudesse 
ser devidamente acompanhada e solucionada; em relação á questão da toponímia e número de 
polícia da Rua, referiu estar disponível para que a Câmara procedesse á devida correção, 
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chamando no entanto a atenção para que tal correção acarretaria alguns incómodos para os 
residentes. Em relação á situação do Processo da Urbanização referiu não ter o Supremo 
Tribunal de Justiça dado razão ao Ministério Público e o processo de demolição ter sido 
arquivado, informando não se ter passado o mesmo com a Urbanização do Olival de Basto em 
Azambuja, com o mesmo tipo de problema, informou ainda que o Jurista da Câmara se 
encontrava a elaborar uma norma interpretativa do PDM que poderia solucionar a questão. ------    
 --- Em relação á AUGI informou que da última reunião tida faltava apenas o Orçamento da EDP 
para os dois PT, bem como a estimativa das obras de infra-estruturas a realizar, já tendo sido 
recepcionados os Orçamentos da Telecom, e Adaz e que após isto passaria a depender da 
disponibilidade dos moradores para que se procedesse às respectivas legalizações. ---------------  
--- Tomou a palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima que referiu 
pensar que o buraco da Rua José Soares de Brito se deveria atribuir à extinção da bocas-de-
incêndio que a Adaz, efectuara nalgumas zonas da vila, e mostrou a sua disponibilidade para 
participar na elaboração da toponímia e número de polícia da referida Rua.  --------------------------    
---Em resposta à D. Deolinda o Sr. Presidente disse ir ver a situação junto da Empresa 
contratada chamando-a á responsabilidade.  --------------------------------------------------------------------  
--Interveio o Sr. Almeida que perguntou qual a situação em relação aos CTT de Alcoentre. -------    
--- Em resposta o Sr. Vice-presidente, Luís de Sousa, que referiu ter sido pedida ao Chefe de 
Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas Transportes e Comunicações, uma 
Reunião para que fossem debatidas as situações de Encerramento das Estações de Correio de 
Aveiras de Cima e Alcoentre e que aguardava o agendamento desta. -----------------------------------  
--- Tomou a palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima que referiu 
pensar que o buraco da Rua José Soares de Brito se deveria atribuir à extinção da bocas-de-
incêndio que a Adaz, efectuara nalgumas zonas da vila, e mostrou a sua disponibilidade para 
participar na elaboração da toponímia e número de polícia da referida Rua.  --------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente informou que após reuniões com os responsáveis da Adaz, estes 
estariam a ponderar a substituição das bocas-de- incêndio por marcos de manobra.  ---------------  
---Não havendo mais inscrições do Público, o Senhor Presidente deu a Palavra aos Senhores 
Vereadores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PRESIDENTE E VEREADORES --------------------------------------------------  
--- Antes de dar a palavra aos Senhores Vereadores o Senhor Presidente referiu a sua 
preocupação pelo documento de Reforma do Mapa Judicial Português elaborado pelo Governo, 
que em sua opinião mostra um desconhecimento absoluto do posicionamento do concelho de 
Azambuja em termos de Mapa Judicial e que faz depender Azambuja de diversos Tribunais, 
nomeadamente, Alenquer, Cartaxo, Santarém e Évora, (Tribunal Distrital) e que em fase de 
Prognóstico nos faz depender de Lisboa, Loures Sintra e Vila Franca de Xira, situação que a 
concretizar-se traria muitos inconvenientes aos munícipes do Concelho.  ------------------------------  
---Informou que tinha solicitado aos Serviços Jurídicos da Câmara a análise do processo para 
que quando este se encontrasse em fase de Discussão Pública poder argumentar; solicitou 
ainda aos Senhores Vereadores António José Nobre e António Jorge Lopes, que enquanto 
Juristas pudessem também dar o seu parecer e contributo para a análise do mesmo. --------------  
---Tomou a palavra o Vereador António Nobre que disse não ter ainda conhecimento na íntegra 
do Documento dada a sua extensividade, mas referiu a sua preocupação acerca da possível 
redução dos serviços da Comarca do Cartaxo, a que o Concelho de Azambuja pertence, que 
dispondo atualmente de dois Juízos e  uma carga processual elevada, revela atualmente 
dificuldade de resposta pelo que temeria o que viria a acontecer se a redução se concretizasse, 
mostrou ainda preocupação com o incómodo que o Mapa Judicial traria aos munícipes. -----------  
---Referindo-se a questão da Toponímia de Aveiras de Cima, nomeadamente a solicitação que o 
Presidente fizera ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, lembrou que atribuição de 
Toponímia fora erradicada do Protocolo que seria posto a votação na Ordem de trabalhos, 
referiu a morosidade das Obras de Saneamento em curso na R. Frederico Arouca em Alcoentre, 
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dizendo que apesar de estas não serem da responsabilidade da C.M.A. esta deveria ter uma 
acção fiscalizadora que tornasse o processo mais célere. ---------------------------------------------------  
--- Relativamente ao Relatório da Auditoria do Tribunal de Contas referiu as recomendações 
levadas a cabo por este, salientado no que concerne á EMIA, EM, em particular a extinção da 
mesma a Empresa não respeitar as indicações do Livro Verde da Atividade Empresarial. Disse 
que em função do prazo fixado de cento e oitenta dias a Câmara deveria tomar uma decisão. 
Referiu ainda a Nulidade da Deliberação da Proposta 18/VML/2009, atribuindo um subsídio ao 
Rancho Folclórico Etnográfico de Manique do Intendente argumentando que seria de levar ao 
conhecimento da Associação a decisão do T.C. e sugeriu que a Câmara deveria deliberar acerca 
do assunto e se decidisse pela nulidade da Proposta deveria ser realizada uma reunião com os 
elementos da Associação com vista à reposição da verba atribuída.  ------------------------------------  
--- Em resposta às questões colocadas pelo Vereador Nobre o Senhor Presidente esclareceu 
que quando solicitara a colaboração do Sr. Presidente da Junta de Aveiras de Cima, fora no 
sentido da indicação de nomes de Rua e outros trabalhos preparatórios para a elaboração da 
Toponímia e não propriamente para a colocação de placas toponímicas, que era o que estava 
delegado no Protocolo com as Juntas de Freguesia, e solicitou ao Senhor Vice-presidente que 
esclarecesse a dúvida suscitada pela morosidade das obras de saneamento de Alcoentre.  ------ . 
---Relativamente às questões da EMIA, referiu que a Câmara dispunha de cento e oitenta dias 
para decidir qual o futuro da EMIA e referiu que na breve leitura que fizera do Relatório não 
encontrara nada que sugerisse a extinção da mesma. Relativamente à questão do apoio 
atribuído disse não ter ainda falado com o Jurista e desconhecer a sequência em termos 
jurídicos do procedimento, nomeadamente em termos de responsabilidade reintegratória mas 
referiu que a Câmara dispunha de uma carta da Associação em que esta se mostrava disponível 
para restituir a quantia em causa. -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Fazendas que na sequência do pedido efectuado 
pelo Presidente disse ir comunicá-lo  ao Vereador António Jorge Lopes enquanto Jurista,  para 
que este prestasse a sua colaboração e tal como o Vereador Nobre referiu-se  à  questão da  
morosidade das Obras de Saneamento em Alcoentre, salientando o excesso de tampas de 
esgoto que, na sua opinião, estavam a ser colocadas; disse ainda que a Câmara deveria ter 
emitido um Comunicado à População de Alcoentre justificativo da morosidade da Obra. -----------  
 ---Tomou a palavra a Vereadora Ana Ferreira que iniciou a sua intervenção dizendo que o que  
iria expor estava relacionado com as questões levantadas pelo Senhor Vereador  Jorge Lopes 
na Sessão de Câmara anterior  e fez o balanço relativamente  às Refeições Escolares servidas 
nos refeitórios doa Agrupamentos  que se transcreve e cuja cópia foi entregue a cada um dos 
elementos do executivo presentes. ---------------------------------------------------------------------------------  
--“-REFEIÇÕES ESCOLARES - Balanço Ano Lectivo 2011/2012 –  --------------------------------------  
---O fornecimento de refeições escolares no Município de Azambuja encontra-se, no ano lectivo 
2011/2012, atribuído por concurso público à empresa UNISELF – Soc. De Restaurantes Públicos 
e Privados, SA (ANEXO 1). Existe confecção nos Centros Escolares de Alcoentre e de Azambuja 
(Boavida Canada). A partir deste último, são transportadas as refeições para a EB1/JI de Vila 
Nova da Rainha, EB1/JI de Vale do Paraíso, EB1 de Aveiras de Cima e EB 1 de Vale do Brejo. 
Os alunos da EB 1 Professor Inocêncio Carrilho Lopes almoçam no Centro Escolar Boavida 
Canada, os da EB 1 da Socasa na Escola Básica Integrada de Azambuja (de administração da 
DRELVT), os do JI de Manique do Intendente e do JI de Vila Nova de S. Pedro são servidos pelo 
Centro Social e Paroquial de Alcoentre, através de Protocolo existente com a Autarquia para o 
efeito. No conjunto, são fornecidas, por dia, em média, cerca de 685 refeições, a cargo da 
empresa acima referida (ANEXO 2). -------------------------------------------------------------------------------  
---Com o objectivo de fazer um balanço mais abrangente do fornecimento do serviço, e 
principalmente identificar os principais problemas ocorridos desde o início do presente ano 
lectivo, foram consultados os registos que, diariamente, os responsáveis pelos diversos 
estabelecimentos de ensino introduzem na plataforma electrónica EDUCA. Atendeu-se, 
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especialmente, aos que evidenciavam, de alguma forma, anomalias ao normal fornecimento e 
consumo da refeição, concluindo-se o seguinte: ----------------------------------------------------------------  
--- Durante o 1º Período, o principal problema registado prende-se com o envio insuficiente de 
comida para as Escolas onde não há confecção. Nesses dias, verificou-se sempre novo envio de 
comida, resultando daí óbvios prejuízos para as crianças que, por essa razão, em alguns casos 
almoçaram mais tardiamente. Nunca se verificou, em caso algum, que o segundo envio de 
comida não se tenha realizado. Pontualmente, houve registos ao nível da qualidade (Ex: “A sopa 
estava muito espessa, só traz puré de batata”). -----------------------------------------------------------------  
--- No 2º Período (mês de Janeiro), destacou-se o dia 13 de Janeiro em que foram servidas 
“Potas estufadas com batata cozida”. Os problemas ocorridos nesse dia derivaram, 
essencialmente, da confecção (como é relatado pela generalidade das Escolas, o peixe estava 
“salgado”, “ácido” ou “amargo”). Decidiu a Autarquia, após recepção e análise destes registos, 
assim como de reclamações de Encarregados de Educação, indicar à empresa a necessidade 
de supressão imediata deste prato das ementas escolares, tendo o mesmo sido substituído (por 
“Pescada estufada com salada camponesa – batata, milho e ervilhas”). Analisados os registos 
desse dia (ANEXO 3), e tendo em conta os parâmetros avaliados, concluímos o seguinte: -------  
---Variedade das ementas: 5 BOM; 2 SATISFAZ ---------------------------------------------------------------  
---Qualidade dos Produtos: 3 NÃO SATISFAZ; 3 SATISFAZ; 1 BOM -------------------------------------  
---Qualidade da confecção: 3 NÃO SATISFAZ; 4 SATISFAZ ------------------------------------------------  
---Quantidade fornecida: 2 NÃO SATISFAZ; 2 SATISFAZ; 3 BOM ----------------------------------------  
---Sobremesa: 4 SATISFAZ; 1 BOM; 2 MUITO BOM ----------------------------------------------------------  
---Com efeito, e reconhecendo a não adequabilidade da manutenção do prato nas ementas 
escolares, ressalta uma acentuada subjectividade, que não deve ser descurada na avaliação de 
todo o processo, procurando, desta forma, a Autarquia dar em cada dia a resposta mais 
adequada e possível em cada situação. ---------------------------------------------------------------------------  
---No início do mês de Janeiro persistiu o problema com o envio insuficiente de comida para as 
Escolas onde não existe confecção, pelo que, e após inúmeras advertências se optou pela 
realização de uma reunião com a empresa e a Direcção do Agrupamento onde o problema se 
verificara, o que veio a acontecer no dia 18 desse mês. A partir daí, o problema foi minimizado, 
também com o envio diário do “prato tipo” para as Escolas, servindo este como referência para 
as auxiliares responsáveis pelo empratamento. Verificou-se, desde então, uma situação pontual, 
decorrente de doença súbita da responsável pela cozinha do Centro Escolar Boavida Canada 
(no dia 3 de Fevereiro).  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Todas as situações anómalas (fruta verde; sopa espessa ou demasiado líquida; batatas 
cruas; peixe ou carne insuficiente, etc.) são diariamente comunicadas à empresa, com 
advertências à importância da sua resolução urgente. Neste momento, está agendada nova 
reunião entre a empresa e a Autarquia, a fim de se fazer um balanço das situações, entretanto, 
verificadas e de se estudarem novas medidas. ------------------------------------------------------------------   
--- Trimestralmente, são feitas análises microbiológicas, cujo Boletim mais recente se anexa 
ANEXO 4), (datado de Novembro de 2011, e realizado no Centro Escolar Boavida Canada, do 
qual se conclui que se verifica: ---------------------------------------------------------------------------------------  
---a) um “Processo de Higienização eficaz” (na zona de distribuição); ------------------------------------  
---b) uma “Higienização realizada com eficácia” (referência: mãos higienizadas de uma das 
auxiliares); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---c) que “Todos os parâmetros analisados estão de acordo com os valores paramétricos 
definidos na legislação/valores de referência em vigor para esse tipo de produto” (referência: 
prato principal no dia da colheita). -----------------------------------------------------------------------------------  
---Reconhecendo a Autarquia tratar-se de assunto da mais elevada importância, o compromisso 
que mantêm as pessoas que, diariamente, zelam por estas e outras questões relacionadas 
directamente com a Educação no Município de Azambuja, é o de estarmos atentos, empenhados 
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e activos na resolução de todas as situações que a este nível se vão verificando, colocando, 
acima de tudo, os interesses das crianças, o que, em momento algum, esteve em causa!” -------  
---Referiu ainda a Vereadora que a Câmara através do protocolo estabelecido com a Escola 
Superior Agrária de Santarém, estaria prestes a receber um grupo de Estagiários da Àrea de 
Nutrição e Qualidade Alimentar que faria os seus estágios nos Agrupamentos de Azambuja, 
efectuando um estudo acerca da obesidade em crianças do Pré – escolar e que de acordo com 
os conteúdos programáticos do Curso participariam na análise do ponto de vista nutricional da 
comida servida diariamente nos refeitórios, o que seria também uma mais-valia para a Câmara, 
informou de seguida da realização de uma Acção de Formação, dirigida às auxiliares da 
Empresa aberta às Auxiliares dos Agrupamentos, sobre higiene e Segurança Alimentar, onde 
além doutros assuntos seria focado o empratamento de Refeições. --------------------------------------  
----A Sra. Vereadora terminou a sua intervenção informando da realização de uma Palestra 
sobre Métodos de Alimentação Saudável, no Centro Escolar de Alcoentre, da continuação da 
realização do Dia do Refeitório Aberto nas diversas escolas do Concelho e da realização no dia 
vinte e dois do corrente mês, das “Jornadas da Infância e da Adolescência”. no Auditório de 
Azambuja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Tomou a Palavra o Senhor Vice – presidente que referiu as obras de saneamento de 
Alcoentre, dizendo que o atraso referido nas mesmas se prendia com a profundidade em que 
certos ramais se encontram instaladas que em algumas situações chegava aos três metros, que 
a interrupção verificada nos troços da via se devia á necessidade de se fazerem ligações com 
continuidade para o rio. Quanto á poeira instalada a empresa já teria procedido a uma primeira 
aspiração da Rua e que estava programada uma outra para o próximo sábado, de forma a 
minimizar os incómodos provocados aos residentes. 
---Tomou a palavra o Senhor Vereador Silvino Lúcio, que informou o Senhor Vereador Jorge 
Fazendas da necessidade de colocação de Ramal e respectiva tampa em cada habitação o que 
justificava a quantidade de tampas aplicadas e informou que se tinha deslocado diversas vezes a 
Alcoentre para acompanhamento da Obra e que falara por diversas vezes com os responsáveis 
no sentido de minimizarem os efeitos desta junto da população. 
--- Não havendo mais intervenções o Senhor Presidente propôs um breve intervalo de 15m antes 
da entrada na Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------        
-----------------------------------------APROVAÇÃO DE ACTAS---------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 26 de Abril de 2011, foi aprovada por maioria com seis 
votos a favor (PS e CDU) e uma abstenção do Sr. Vereador Jorge Fazendas por não ter estado presente 
na referida Sessão. 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 06 de Dezembro de 2011, foi aprovada por maioria com 
cinco votos a favor (PS e CPFNT) e duas abstenções dos Srs. Presidente e Vereador António Nobre por 
não terem estado presentes na referida Sessão. 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 -----------------------------------------------  
---1. PROPOSTAS:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---1.1 - Proposta Nº 09/P/ 2012 -------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente solicitou ao Vereador Silvino Lúcio a apresentação da Proposta conjunta, 
09/P/2012 tendo o Vereador justificado a necessidade de alterar o Protocolo anteriormente 
estabelecido com as Juntas de Freguesias com a atual situação financeira do Município; 
informou que realizara reuniões com as Juntas de Freguesia e que estas tinham conhecimento 
da atual redação do protocolo, solicitou a correção da Cláusula Segunda, introduzindo a alínea 
b) no ponto sete, o que mereceu a concordância do restante executivo, correções essas já 
incluídas na Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------  
----1 “Considerando o Protocolo de Delegação de Competências celebrado com as Juntas de 
Freguesia do Município de Azambuja, aprovado por Deliberação da Assembleia Municipal em 20 
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de Maio de 2010, que estabeleceu os parâmetros segundo os quais têm vindo a ser 
desempenhadas pelas Juntas de Freguesia atribuições específicas do Município; -------------------  
---2 Considerando a alteração radical das circunstâncias económicas e financeiras do País, com 
reflexo directo nas Autarquias Locais, que exige que cada vez mais sejam optimizados os meios, 
nomeadamente os meios financeiros; ------------------------------------------------------------------------------  
---3 Considerando que, de acordo com a Cláusula Primeira do referido Protocolo, alíneas c) e d), 
se verifica o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
---I Relativamente à gestão e conservação de espaços verdes com área inferior a 500 m2, a 
situação é muito díspar de Freguesia para Freguesia, criando situações claras de desigualdade 
de tratamento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---II Relativamente à gestão, conservação, reparação e limpeza de mercados retalhistas, as 
mesmas são competência específica das Juntas de Freguesia, à excepção do Mercado 
Municipal e do Mercado de Levante, que são geridos diretamente pelo Município; -------------------  
---Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---1 Que a Cláusula Primeira do referido Protocolo passe a ter a seguinte redação: -----------------  
---”A Câmara delega na Junta o exercício das suas competências relativamente a:------------------  
---a) Conservação de valetas, bermas e caminhos em espaço urbano; ----------------------------------  
---b) Conservação e limpeza de ruas, passeios e outros espaços públicos urbanos; -----------------  
---c) Concessão de licenças  ------------------------------------------------------------------------------------------  
---2a) Que o ponto seis da Cláusula Segunda passe a ter a seguinte redação: “A Junta de 
Freguesia obriga-se à contratação de pessoal correspondente ao número de trabalhadores 
correspondente à diferença entre o número de trabalhadores constantes da primeira coluna da 
tabela constante do Anexo B, afectada pelo coeficiente.7 (70 por cento) e o número de 
trabalhadores que estão destacados do Município”. -----------------------------------------------------------  
---- 2 b ) Que no ponto  sete da referida Cláusula, sejam anuladas as alíneas a) e b). --------------  
---3 Que os valores resultantes da aplicação da fórmula constante do numero dois da Cláusula 
Segunda e que integram o Anexo B (Verba Anual) tenham uma redução de 30% (trinta por 
cento) com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2012; -----------------------------------------------------------  
--4 Que o número máximo de horas de cedência, com motorista, de camionetas, 
retroescavadoras, niveladora, corta-vegetação e outros equipamentos seja aumentado de acordo 
com os limites constantes do Anexo C. ----------------------------------------------------------------------------  
--- 5 Que o número máximo de horas atribuídas para o apoio logístico de festas anuais, 
tasquinhas, e comemoração de dias festivos seja aumentado para os limites constantes do 
Anexo D. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---6 Que esta proposta seja submetida à Assembleia Municipal” -------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta n.º 09/P / 2011 foi aprovada por maioria com seis votos 
a favor (PS e CDU) e uma abstenção (CPFNT))  ---------------------------------------------------------------  
---2 - INFORMAÇÕES:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
---2.1- Departamento Administrativo e Financeiro – Divisão Financeira – Aprovisionamento 
- Adjudicações de Bens e Serviços de valor ≥ 25.000 Euros – Período: 27/01/2012 a 09/02/2012. 
--- A Câmara tomou conhecimento. ------ --------------------------------------------------------------------------   
--- 2.2. Departamento Administrativo e Financeiro – Divisão Financeira – Contabilidade ---  
---Resumo da Execução Orçamental – Período: 2 de Janeiro a 07 de Fevereiro de 2012  ---------  
--- A Câmara tomou conhecimento. ----- ---------------------------------------------------------------------------  
---2.3- Departamento de Urbanismo – Despachos do mês de Janeiro ---------------------------------  
--- A Câmara tomou conhecimento. ----- ---------------------------------------------------------------------------  
--- Gabinete de Apoio à Presidência, 22 de Fevereiro de 2012 
 
 


