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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 03 DE JULHO DE 2006. ------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e cinco minutos 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 Ana Maria Correia Ferreira 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 de Administração e Finanças, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente informou que irá presidir à presente reunião, uma vez que o Sr. 
Presidente se encontra de férias, sendo substituído pela Sra. Vereadora Marília Henriques. O Sr. 
Vereador António José Mateus de Matos foi substituído pelo Sr. Vereador António José Costa da 
Cruz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Patuleia, do Núcleo de Aveiras de Cima da Associação dos Deficientes das 
Forças Armadas, agradecendo todo o apoio da Câmara. Informou que o Núcleo organizou um 
passeio de cicloturismo, com percurso entre as sedes dos Concelhos de Azambuja, Cartaxo e 
Alenquer, tendo tido a participação de 160 atletas. Agradeceu a afabilidade e a competência com 
que o Presidente da Junta de Freguesia de Alcoentre recebeu e apoiou a iniciativa e os 
participantes, assim como o Sr. Vereador Pratas e toda a população do concelho de Azambuja. 
Informou que a Associação te projectado fazer um piquenique na zona do Paço da Rainha, 
convidado desde já a Câmara a participar no convívio. Deixou ainda, um voto de solidariedade e 
amizade a todos os trabalhadores da OPEL para que seja positiva a resolução do problema. -----  
--- O Sr. Vice-presidente agradeceu a intervenção e o convite do Sr. Patuleia e reafirmou a 
disponibilização da Câmara para colaborar em futuras iniciativas.-----------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Pratas referiu ter sido com muito agrado que esteve presente na partida do 
passeio de cicloturismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira fez referência à resolução do problema na conduta de água na 
Rua do Outeiro, em Aveiras de Cima, alertando que está por resolver a repavimentação da Rua.  
--- Aquando das últimas chuvadas houve uma série de inundações, nomeadamente em Aveiras 
de Cima, pretendendo saber quem é o responsável pelo projecto da rede de águas em Aveiras 
de Cima.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente informou ter acompanhado o problema na Rua do Outeiro, em Aveiras 
de Cima e sobre a repavimentação tomou nota para em conjunto com os serviços camarários 
fazer a devida intervenção. A responsabilidade do projecto é da Câmara, tendo conhecimento 
que junto ao Café Emigrante vai haver uma intervenção devido a problemas que surgiram com a 
forte chuvada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre reiterou o pedido de informação sobre o cumprimento dos 
contratos com a Águas do Oeste. Já foi dito em sessão pública, que esses contratos não têm 
sido cumpridos mas solicitou que fosse facultada documentação precisa sobre a calendarização 
aprovada e sobre o desvio que se operou devido ao incumprimento.------------------------------------- 
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--- O Sr. Vice-presidente afirmou não saber se os serviços já iniciaram a preparação do 
documento, ficando com o apontamento para posteriormente fornecer a informação ao Sr. 
Vereador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre solicitou também informação relativamente aos sócios da 
EMIA, uma vez que o Sr. Presidente informou que as quotas de um dos sócios teria que ser alvo 
de providência judicial, tendo ficado de solicitar parecer jurídico sobre esta matéria. ----------------- 
--- O Sr. Vice-presidente referiu não ter tido conhecimento que o parecer jurídico já esteja 
concluído.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Cruz solicitando a resolução de uma série de problemas em 
Manique do Intendente, nomeadamente, na entrada da localidade a velocidade dos carros e a 
falta de visibilidade são muito perigosos para quem circula a pé no passeio; na curva ao pé do 
posto de recepção de análises há falta de uma tampa de esgoto, estando apenas um buraco 
perigoso para quem circula de carro, podendo danificar as viaturas; os maus cheiros que se 
fazem sentir por toda a localidade, que segundo ouviu são provenientes das ligações dos 
esgotos à rede antiga, para finalizar, na Rua António Ferreira Camilo há falta de bermas e como 
a rua afunila é praticamente impossível circular dois carros em sentidos opostos. -------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente afirmou ter tomado nota das preocupações do Sr. Vereador para com 
os serviços técnicos resolver estas situações. Quanto ao mau cheiro, será uma situação a 
resolver quando a ETAR entrar em funcionamento. ----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Pratas informou que no passado dia 26 foi assinado um protocolo com a 
Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, através de concurso público lançado no âmbito da 
CULT, com aderência de 10 dos 11 municípios (com a excepção de Santarém) que integram a 
Comunidade Urbana. Este protocolo proporciona à Câmara uma redução de custos de 39,22%, 
ou seja, 42.740,00€, tendo a Câmara solicitado à CULT a abrangência às Juntas de Freguesia. 
Neste momento 4 juntas já aderiram e 4 estão na iminência de aderir (com a excepção de Vila 
Nova de São Pedro). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS  APROVAÇÃO DE ACTAS  APROVAÇÃO DE ACTAS  APROVAÇÃO DE ACTAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 20 de Março de 2006 foi aprovada por maioria, com cinco votos a 
favor e duas abstenções (Vereadores Marília Henriques e António Cruz). A acta foi assinada, sendo a sua leitura 
dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros da Câmara.---------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre fez uma observação relativamente à distância temporal entre a 
realização e a aprovação das actas, referindo que o ideal será as actas serem presentes para 
aprovação na reunião imediatamente a seguir à sua realização.-------------------------------------------                                     

ORDEM DO DIA 
PONTO 1 – Loteamento em Arneiros – Vila Nova da Rainha: Acordo entre a C.M.A., Ibertejo 
e Edimetal – Proposta Nº 55 / P / 2006 -------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que, em 31 de Agosto de 1988 a Câmara prometeu vender à IBERTEJO – Comércio e 
Indústria de Produtos Alimentares, Lda. – dois lotes que viessem a resultar do loteamento 
industrial na Zona Industrial de Azambuja, nos termos do Contrato-Promessa de Compra e 
Venda constante do Anexo 2 da presente proposta; ---------------------------------------------------------- 
--- Que em 27 de Dezembro de 1995 a Câmara vendeu à Edimetal – Indústrias Metalomecânicas 
e Alumínios, SA – os terrenos em que projectara levar a cabo o referido loteamento, nos termos 
da escritura constante do Anexo 3; -------------------------------------------------------------------------------- 
--- As consequências jurídicas da situação constante da Informação, junta em anexo I do 
Assessor Jurídico da Câmara; -------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Os argumentos constantes da mesma Informação;--------------------------------------------------------  
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que seja aprovado pela Câmara o acordo tripartido entre a Câmara Municipal de Azambuja, a 
Ibertejo e a Edimetal nos termos das alíneas a), b) e c) da Informação identificada em Anexo I.” - 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta vem no sentido da Câmara estabelecer 
um acordo tripartido com a Ibertejo e a Edimetal na venda de dois lotes de terreno.------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que para além do problema jurídico, pretende tecer 
considerações de natureza política sobre as opções tomadas pela Câmara de então. Por um 
lado, revela-se que as opções foram erradas/ precipitadas porque a Câmara abdicou de uma 
intervenção pública na área dos loteamentos industriais, devendo ter mantido este património. 
Hoje, o concelho está carecido de iniciativa pública nesta área, isto é, não há terrenos 
disponíveis e os que existem são de iniciativa privada, o que faz desincentivar a instalação de 
pequenas e médias empresas no concelho de Azambuja.--------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente reconheceu que na altura o acordo não foi bem estabelecido mas a 
Câmara pretende de forma legal resolver este problema.---------------------------------------------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira questionou se os valores constantes do anexo 3 da proposta já 
foram recebidos pela Câmara, se esta já devolveu alguma verba recebida e se a empresa exigiu 
ou exige da Câmara alguma indemnização pela situação em que se encontra todo este 
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que os terrenos foram pagos na totalidade e que não foi 
devolvida verba alguma à empresa.-------------------------------------------------------------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 55 / P / 2006 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).-------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre apresentou a Declaração de Voto que a seguir se transcreve:-- 
--- Declaração de Voto ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Proposta nº 55/P/2006 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Aprovou agora esta Câmara a proposta em epígrafe. Todavia, entende a CDU esclarecer que 
o nosso voto favorável ao teor desta, tem apenas como único e exclusivo fundamento, evitar o 
risco de o Município a ver-se confrontado com decisão judicial desfavorável e a ter, por força 
dela, de indemnizar o particular e o loteador, por acto seu, inviabilizar o termo do procedimento 
em que este é interessado, fazendo, assim, com que o valor a pagar a cargo do Município possa 
ser, em muito, superior ao sugerido na informação apensa.------------------------------------------------- 
--- No entanto, tal não descarta uma crítica à gestão do Partido Socialista sobre esta matéria e 
quanto à insensatez das deliberações, então, tomadas e cujos reflexos negativos agora 
pagamos, bem como a forma da opção que tomou de abdicar da disponibilidade de terrenos 
industriais públicos, dando lugar com essa sua postura à especulação imobiliária, sobre a 
justificação de uma alegada ausência de vocação para tal tarefa e cujo preço real acabam assim 
por pagar os respectivos munícipes, em dinheiro e na ausência de desenvolvimento industrial de 
que tão carecido está o concelho e quando mais falta faz a iniciativa pública neste campo, pois, 
conhecida é a dificuldade de acesso das micro, pequenas e médias empresas a terrenos 
industriais para se instalarem, pois, estas dificilmente se deslocalizam.”---------------------------------  
PONTO 2 – Construção da Rotunda Nascente, Envolvente e Faixa Paralela à EN 3, Vila de 
Azambuja (E 66/ 04) – Proposta Nº 53 / P / 2006 ------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que a empreitada de “Construção da Rotunda Nascente, Envolvente e Faixa 
Paralela à E.N. 3, na Vila de Azambuja” (E66/04) foi adjudicada à ACORIL, SA e consignada em 
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15/02/2006, com um prazo de execução de 135 dias (dias seguidos, por proposta condicionada 
da ACORIL SA);-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a data contratual para conclusão da empreitada era 26/06/2006; ------------- 
--- Considerando que, no dia 26/06/2006, apenas se encontravam executados e em condições 
de serem recebidos trabalhos que perfazem cerca de 6% do valor de adjudicação; ------------------ 
--- Considerando que ocorreu um período de paragem não imputável ao Dono de Obra nem por 
este autorizado (desde a consignação até 21/03/2006 – 34 dias), período durante a qual 
nenhum recurso do empreiteiro esteve presente em obra para a execução dos trabalhos;---------- 
--- Considerando que, a partir do dia 22/03/2006 até à data, o empreiteiro esteve em obra, sem, 
no entanto, estarem presentes meios humanos e materiais suficientes à sua execução dentro do 
contratualmente estabelecido; -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que o empreiteiro foi notificado para apresentar programação dos trabalhos, 
nunca dando resposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que a Câmara delibere a rescisão de contrato da empreitada, nos termos do 
previsto no número 8 do artigo 161º do Decreto-lei nº 59/99, de 23 de Março.” ------------------------ 
--- Sobre esta proposta o Sr. Vice-presidente informou que os serviços têm estado à espera do 
envio do contrato de cessão contratual da Acoril para outra empresa e que este não vinha 
acompanhado de toda a documentação necessária para apreciação, assim, propôs que a 
proposta fosse retirada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Proposta Nº 53 / P / 2006 foi retirada. ---------------------------------------------------------------------- 
PONTO 3 – Empreitada de Reabilitação e Ampliação da Escola Almeida Grandella – 
Aveiras de Cima (E 80/ 03) – Aplicação de Multa – Proposta Nº 51 / P / 2006---------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “1. Considerando que a empreitada de Reabilitação e Ampliação da Escola Almeida 
Grandella em Aveiras de Cima, adjudicada à empresa Virgílio Sousa Leal – Construções e 
Obras Públicas, Lda., tem sofrido atrasos na sua execução.------------------------------------------------ 
--- 2. Considerando que, à data, a obra se encontra por concluir.------------------------------------------ 
--- 3. Considerando que conforme informação do DIOM e de acordo com o disposto no artigo 
201º do Decreto-lei nº 59/99 de 2 de Março, a empresa incorre em multa contratual que atinge o 
valor de 20% da adjudicação.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que, nos termos da citada legislação, seja aplicada a multa à empresa Virgílio Sousa Leal – 
Construções e Obras Públicas, Lda., no valor de 43.616,29€ (quarenta e três mil seiscentos e 
dezasseis euros e vinte e nove cêntimos).”---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta é para aplicação de uma multa à 
empresa Virgílio de Sousa Leal – Construções e Obras Públicas, no valor de 43.616,29€ por 
incumprimento dos prazos constantes do contrato da empreitada de Reabilitação e Ampliação 
da Escola Almeida Grandella.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente fez um curto intervalo. --------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que após análise da proposta tem imensas dúvidas se 
a Câmara está em condições de deliberar a aplicação de multa. A documentação anexa não 
refere que a empresa em causa tenha sido ouvida sobre a intenção da Câmara em aplicar a 
multas, nos ofícios enviados, a empresa foi notificada para exercer a audiência prévia em 
Fevereiro e sobre uma multa de 19.000,00€, não sobre o montante que a Câmara agora 
pretende afixar na proposta. Tem que haver uma graduação e fundamentação para a aplicação 
desta sanção, não bastando o incumprimento de prazo, correndo o risco da deliberação ser 
anulada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- Questionou o porquê da Câmara não ter rescindido o contrato com esta empresa, uma vez 
que a obra deveria ter sido concluída em 3 de Dezembro de 2005, já lá vão 7 meses.--------------- 
--- O Sr. Vice-presidente afirmou comungar da opinião do Sr. Vereador, solicitando que a 
proposta seja retirada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Proposta Nº 51 / P / 2006 foi retirada. ---------------------------------------------------------------------- 
PONTO 4 – EMIA – Empreitada de Ampliação do Centro Social de Casais da Lagoa: 
Trabalhos a Mais – Proposta Nº 56 / P / 2006 ---------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que, pela proposta 99/P/2004, de 11 de Outubro de 2004, a Câmara Municipal 
de Azambuja aprovou solicitar à EMIA, E.M. proposta para a realização da Empreitada de 
Ampliação do Centro Social de Casais da Lagoa na Freguesia de Aveiras de Baixo;----------------- 
--- Considerando que, pela proposta nº 26/P/2005 de 3 de Março de 2005, foi aprovado que esse 
projecto fosse levado a cabo nos termos constantes na Proposta de Enquadramento Financeiro, 
relativa a esta obra, apresentada pela EMIA, E.M.;------------------------------------------------------------ 
--- Considerando o memorando, cuja cópia se anexa, da empresa Plagec, responsável pela 
fiscalização da referida obra e no qual se encontram discriminados todos os trabalhos adicionais 
efectuados pela empresa Construções Torrão, juntamente com o valor global destes trabalhos e 
que o referido memorando foi aprovado com o voto da maioria dos membros do Conselho de 
Administração da EMIA, E.M. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Que a Câmara aprove e autorize o presente Plano de Enquadramento relativo aos 
trabalhos adicionais efectuados na referida empreitada, nos seus termos: ------------------------------ 
--- a) Custo adicional da obra: 22.107,67€ (vinte e dois mil cento e sete euros e sessenta e sete 
cêntimos);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Custo global do adicional para a Câmara: 23.213,05€ (vinte e três mil duzentos e treze 
euros e cinco cêntimos);---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Transferências a efectuar para a EMIA, E.M.: 30 prestações iguais e semestrais 
postecipadas de 982,49€ (novecentos e oitenta e dois euros e quarenta e nove cêntimos) cada. - 
--- 2. Que a Câmara aprove e autorize, de forma expressa e irrevogável, o cumprimento do 
cronograma financeiro anexo à Proposta de Enquadramento Financeiro, e bem assim, a 
realização das transferências compensatórias nos termos das Cláusulas VII e VIII das Cláusula 
Gerais do Contrato-Programa aprovado.” ------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta vem no sentido de ser aprovado o Plano 
de Enquadramento relativo aos trabalhos adicionais efectuados na empreitada de Ampliação do 
Centro Social de Casais da Lagoa, Aveiras de Baixo. -------------------------------------------------------- 
--- Informou que para ajudar no esclarecimento de eventuais dúvidas solicitou a presença do Sr. 
Engenheiro Farinha, da EMIA.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu a regularidade com que os trabalhos adicionais vêm a 
aprovação do executivo, neste caso, agravado pela proveniência ser da Empresa Municipal. 
Solicitou justificação sobre o porquê destes trabalhos a mais, embora o relatório da fiscalização 
aponte para deficiências de projecto e questionou quem são os responsáveis pelo projecto.------- 
--- O Sr. Engenheiro Farinha referiu que como justificação destes trabalhos a mais estão:---------- 
--- 1 – a não inclusão das medições para as fundações (na elaboração do projecto houve um 
declive de terreno que não foi contemplado, as fundações em vez de 0,5m tiveram que ter 1,5m);  
--- 2 – o reforço com perfis metálicos (na ampliação do edifício foi necessário demolir uma 
parede para evitar futuras entradas de água e para estabilizar estruturalmente o edifício teve que 
se colocar um perfil metálico para a junção das duas placas);---------------------------------------------- 
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--- 3 – a diferença de quantidade entre as medições e o executado (diferença que acontece na 
generalidade das obras).--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O autor do projecto foi a empresa Fugitap – Gabinete de Estudos e Projectos. --------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 56 / P / 2006 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), um voto contra (Grupo da CDU) e duas abstenções (Grupo do 
PSD). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 5 – Abertura de Conta Bancária – Proposta Nº 52 / P / 2006 --------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que nos termos do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), bem como no art. 
11º do Regulamento de Controlo Interno e, ao nível dos métodos e procedimentos de controlo 
das disponibilidades, a abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do órgãos 
executivo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação da candidatura ao Eixo 2, do Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale 
do Tejo com a designação “Reordenamento do Núcleo Central de Azambuja”. ------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a abertura de uma conta bancária na Caixa Geral de Depósitos, afecta exclusivamente a 
todos os movimentos financeiros relativos a recebimentos e pagamentos que decorram 
directamente do co-financiamento da referida candidatura.” ------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente informou que esta proposta é relativa a uma abertura de conta bancária 
na Caixa Geral de Depósitos afecta exclusivamente à candidatura ao Eixo 2 do Programa 
Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo, designada “Reordenamento do Núcleo Central 
de Azambuja”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 52 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------- 
PONTO 2 – Informações ------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1. Assembleia Municipal de Azambuja ---------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Viagem a França do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima” ------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
2.2. Câmara Municipal de Azambuja – Departamento de Urbanismo -------------------------------- 
--- “Processos despachados”---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
  
 


