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------------ ACTA DA REUNIÃO  ACTA DA REUNIÃO  ACTA DA REUNIÃO  ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO DIA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO DIA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO DIA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO DIA 09090909    DEDEDEDE    JANEIROJANEIROJANEIROJANEIRO DE 200 DE 200 DE 200 DE 2006666    ------------     
------------ LOCAL DA REUNIÃO LOCAL DA REUNIÃO LOCAL DA REUNIÃO LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. --------------------------------------------------------------------  
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, o Sr. Presidente 
Joaquim António Neves Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco 
António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria 
Correia Ferreira e, pelo Grupo da CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. -------------------------------------  
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos. -   

ANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIA    
------------ ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não havendo informações a prestar, o Sr. Presidente passou, de imediato, ao ponto seguinte do período “Antes da 
Ordem do Dia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------ INTERVENÇÕES DO PÚBLICO  INTERVENÇÕES DO PÚBLICO  INTERVENÇÕES DO PÚBLICO  INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. José Caetano que solicitou informações sobre o processo de Centro de 
Saúde de Azambuja (encerramento das urgências em período nocturno, data prevista para inauguração e arranjos 
exteriores), alterações ao estacionamento na zona da Escola da Quinta dos Gatos, arranjo das ruas Moniz da Maia e 
Vítor Cordon (cuja empreitada está parada); escoamento de água da chuva à entrada do Valverde; adequação dos 
horários dos TUA às necessidades dos utentes e deslocação de algumas paragens. --------------------------------------------- 
--- Tomou em seguida a palavra o Sr. José Rodrigues de Almeida que perguntou se o processo da nova estrada 
urbana de Aveiras/variante sofrera alguma evolução. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em resposta às questões levantadas, o Sr. Presidente disse que, relativamente ao Centro de Saúde, foi enviada 
uma carta ao Sr. Ministro da Saúde, o Sr. Presidente teve uma reunião com a Chefe de Gabinete do Sr. Ministro e o 
Movimento Cívico teve uma reunião com a Sr.ª Coordenadora da ARS. Não foi obtida qualquer garantia de que o 
Centro de Saúde reabra o serviço nocturno dado que a decisão decorre não duma posição face ao Município de 
Azambuja, mas de um conjunto de medidas, com critérios definidos que abrangem a generalidade dos Centros de 
Saúde do País. A perspectiva da Câmara é que, pelo menos até à entrada em funcionamento do novo Hospital de 
Vila Franca de Xira, localizado em Castanheira do Ribatejo, o novo Centro de Saúde podia, com algumas valências, 
servir como um centro de triagem do Hospital de Vila Franca de Xira. Sobre o assunto será apresentada uma Moção. 
Quanto à zona envolvente, é um facto que aquela não é a melhor localização para o Centro de Saúde e, durante o 
anterior mandato, a Câmara tentou alterá-la. Mas, o processo já estava de tal forma em desenvolvimento por parte 
da ARS de Lisboa que teria que voltar ao início correndo-se o risco de não haver Centro de Saúde. Entretanto, foi 
adquirido um terreno junto ao Centro de Saúde e os outros dois estão em processo de expropriação, espaços que se 
destinam basicamente para circulação e estacionamento e que foram incluídos numa das empreitadas do POLIS 
lançada em concurso público. Não há, de facto, obras paradas em Azambuja. O POLIS é um programa feito em seis 
etapas que incluem várias empreitadas, com diferentes empreiteiros. Há duas empreitadas POLIS concluídas, a da 
rotunda poente e a que inclui todo o espaço entre a Rua Direita de Azambuja e a EN, e uma praticamente 
concluída, que é a do Jardim Urbano. Há uma empreitada adjudicada (com contrato assinado no fim do ano) e duas 
em concurso: uma já em fase de adjudicação e outra em lançamento de concurso (que será a ultima). A empreitada 
que está em fase de adjudicação só terá início depois de todos os formalismos assegurados, designadamente a 
aprovação pela Comissão do POLIS. Quanto à questão das reparações na rua principal, o facto dos problemas ao nível 
do pavimento se situarem no troço entre a pastelaria “Favorita” e a Câmara (executado muito antes das eleições) e, 
daí para a frente não existirem problemas, deita por terra qualquer argumentação de que a empreitada foi feita à 
pressa por causa das eleições. Já está acordado com o empreiteiro que todo o troço tem que ser integralmente 
refeito ao nível do pavimento, o que só irá acontecer depois da Feira de Maio, não pela Feira mas porque, ao nível 
da compactação de terrenos, a intervenção só deve ser feita depois de passar o Inverno. Relativamente a sarjetas, o 
Sr. Vice-presidente tomou nota da situação. Em termos do TUA, foi realizado um estudo que decorreu do período 
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experimental, com as alterações a implementar, quer ao nível de circuitos, quer ao nível de horários, quer ao nível 
de paragens. No mês de Dezembro, foram vendidos seiscentos e cinco bilhetes e treze passes, isto antes do início das 
aulas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Reportando-se à questão levantada pelo Sr. José Rodrigues de Almeida, o Sr. Presidente disse ter havido uma 
reunião com o IEP, que tem uma solução que liberta toda aquela zona de terrenos do ónus da construção da 
alternativa à Rua Almeida Grandella. Restam umas questões de ordem técnica para cuja resolução se aguarda 
disponibilidade dos técnicos do IEP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio de novo o Sr. José Caetano que discordou que só fosse necessário o arranjo da rua principal na zona 
mencionada. Em seu entender, perante uma situação de obra mal executada, esperar cinco ou seis meses é excessivo. 
Referindo o novo Mercado Diário, assinalou que a zona envolvente está por acabar e que a infra-estrutura não tem 
uma zona reservada a cargas e descargas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em resposta, o Sr. Presidente explicou que o Mercado Diário foi objecto de contrato que não inclui a zona 
envolvente nem o necessário equipamento. De momento a Câmara está a fazer consultas para o equipamento e os 
passeios serão construídos no âmbito de uma empreitada de calçadas que, se encontra em fase de consultas. O 
mercado ficou com um cais para cargas e descargas no interior, com uma entrada por trás. Na escola da Quinta dos 
Gatos decorrem obras de alteração da entrada de acordo com as solicitações de pais, encarregados de educação e 
professores, apresentada numa sessão pública, há seis meses, no Valverde. A intervenção implica simplesmente o corte 
de três ou quatro lugares de estacionamento em espinha. -------------------------------------------------------------------------- 
------------ INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES  INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES  INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES  INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que manifestou o seu desagrado com as condições de trabalho 
proporcionadas aos vereadores da oposição, quer ao nível da dimensão do gabinete (a partilhar pelos três 
vereadores), quer da privacidade dos meios informáticos. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre perguntou se a informação pedida sobre os Planos de Pormenor já estava 
disponível. Apresentou votos de um Bom Ano, dado não ter tido oportunidade para o fazer aquando do encontro com 
os trabalhadores da Câmara, no Dia de Reis. Em seu entender, para a Administração Pública, 2005, foi um ano para 
esquecer e lembrou os ataques de que os trabalhadores da Administração Pública foram alvo, constituindo bode 
expiatório de todas as desgraças do País. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em resposta ao Sr. Vereador António Nobre, o Sr. Presidente informou que lhe enviaria a lista. Dirigindo-se ao Sr. 
Vereador António José Matos disse que nenhuma Câmara tem um gabinete distribuído aos partidos da oposição, nem 
isso consta do estatuto dos elementos da oposição. Foi concedido o gabinete disponível para poderem ter um sítio 
onde trabalhar e receber pessoas, atendendo a que, como não têm pelouros distribuídos, a sua utilização mais 
precária. O Núcleo de Informática instalou o computador e pediu a password uma vez que guardam as de todos os 
computadores. Continuando, o Sr. Presidente corrigiu uma informação dada na última Assembleia Municipal. Uma Sr.ª 
deputada municipal, na altura, disse que a percentagem de água paga relativamente à percentagem de água 
facturada era 40%. Uma vez solicitados esses dados aos serviços respectivos verificou-se que o valor correcto é 28%. 
Existem ainda alguns jardins com sistemas de rega sem contadores, nenhum marco de incêndio os tem e algumas 
colectividades ainda não têm contador. Portanto, a percentagem da água chamada “perca” (consumos não 
contabilizados) é de 28%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente à questão do Centro de Saúde o Sr. Presidente apresentou a Moção que a seguir se transcreve: -----  
--- “Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O Centro de Saúde de Azambuja encerrou o seu serviço de Atendimento Nocturno no passado dia 2, das 22H00 
às 8H00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Está praticamente concluído e equipado o novo Centro de Saúde de Azambuja, unidade modelar e com um 
conjunto de valências que lhe permitiriam, na nossa óptica, funcionar como um factor de “descongestionamento” do 
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Hospital de Vila Franca de Xira, cujas dificuldades em termos de acessibilidades e de sobrelotação a todos os níveis 
são publicamente conhecidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O encerramento do serviço nocturno vai, assim, contribuir para uma maior sobrecarga para o Hospital Reynaldo 
dos Santos e traduz-se, na prática, numa quebra da qualidade dos serviços prestados aos nossos munícipes. ------------  
--- 3. Aliás o Governo reconheceu-o ao ter a iniciativa de construir um novo Hospital que substituirá aquela unidade 
hospitalar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara Municipal de Azambuja apresenta o seu protesto relativamente a esta medida e solicita à A.R.S. de 
Lisboa e Vale do Tejo e ao Ministério da Saúde para que o serviço nocturno seja reaberto. ---------------------------------  
--- A Câmara Municipal de Azambuja manifesta toda a disponibilidade para, em conjunto com a A.R.S. de Lisboa e 
Vale do Tejo encontrar uma solução que viabilize aquela reabertura.” ------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Moção foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José António Matos afirmou que o PSD subscrevia a Moção porque antes da questão partidária está 
o interesse da população. Desde o dia em que o Sr. Presidente da Câmara telefonou a  relatar o que se passava que 
estão ao lado da Câmara a lutar contra o encerramento do Centro de Saúde de Azambuja. -------------------------------- 
--- Tomou a palavra o Sr. Vereador António Nobre que expressou a concordância da CDU com o teor da Moção. De 
salientar que a posição da CDU sobre a matéria abrange a política geral do Governo em matéria de saúde. Mudaram 
os Governos mas as politicas são as mesmas, o que é censurável e grave, por se tratar da desresponsabilização do 
próprio Estado no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde. ---------------------------------------------------------------- 
--- Interveio seguidamente o Sr. Vereador José Manuel Pratas que manifestou preocupação com os crescentes custos do 
serviço de recolha de resíduos sólidos. Em 2003, a recolha dos resíduos sólidos começou a ser feita por uma empresa 
em todo o Concelho, (antes só existia recolha diária nas freguesias de Azambuja e de Aveiras de Cima) e, nesse ano, 
foram recolhidas nove mil, trezentas e sessenta toneladas de resíduos, no ano seguinte, nove mil, setecentos e 
cinquenta e quatro toneladas e, em 2005, nove mil seiscentos e quarenta toneladas. Entretanto, os preços foram 
subindo e a Câmara vai pagar, com os preços que vão ser praticados e para esta média de resíduos, à ECOAMBIENTE 
e à RESIOESTE, cerca de oitocentos mil euros. O decréscimo verificado em 2005 ficou seguramente a dever-se à 
separação de lixos, fruto do investimento que se tem feito junto da população escolar e dos habitantes do Município. 
De momento procede-se, três vezes por semana, à recolha de cartão nos estabelecimentos escolares. Continuando, o 
Sr. Vereador deu conhecimento que a Câmara, enquanto membro da CULT, aderiu ao concurso público realizado no 
sentido da contratação de seguros, o que se traduzirá numa redução de custos na ordem dos quarenta e dois mil 
trezentos e oitenta euros. Igualmente no sentido da redução de custos, a CULT realizou um concurso visando a 
aquisição de papel  que se traduziu numa redução de 5,1% face aos preços praticados. ------------------------------------ 
--- Reportando-se, ainda, às condições de trabalho concedidas aos vereadores da oposição, o Sr. Vereador António José 
Matos disse que nas Câmaras de Alenquer, Cartaxo, Vila Franca, Montijo, Lisboa, etc. existem gabinetes para as 
diferentes forças políticas eleitas e reiterou o pedido de melhores condições de trabalho. No que concerne ao Centro 
de Saúde, o Sr. Vereador expressou igualmente preocupação com as extensões do Centro de Saúde que, no actual 
contexto, poderão, também ser fechadas. Continuando, chamou a atenção para a existência de uma fossa, perto da 
primeira rotunda de Vale Brejo, que está constantemente cheia de água e que, quando começarem a funcionar os 
esgotos, poderá constituir um foco de contaminação de poços e furos. Para concluir, criticou o estado do Campo da 
Feira após a conclusão dos mercados mensais. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou ter sido assegurado que as extensões do Centro de Saúde não estavam postas em 
causa, encontrando-se mesmo em curso o processo para abertura dum Centro em Maçussa. Quanto a Vale Brejo, o Sr. 
Vice-presidente irá ver a situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a limpeza do mercado o Sr. Vereador Pratas explicou que inicialmente foram distribuídos pelos vendedores 
sacos para o lixo, procedendo a Câmara à recolha no final do dia, procedimento que nunca foi respeitado por parte 
dos vendedores. A recolha feita por funcionários autárquicos fica extremamente onerosa dado que o mercado se 



09.Jan.2006 
 
 
 

 4 

realiza em dia de descanso e seria necessário pagar horas de trabalho extraordinário. Depois foi contratada uma 
empresa, com custos inferiores, mas que não recolhia o lixo na globalidade. De facto, comparando os custos com o 
funcionamento do mercado com as receitas arrecadadas pela Câmara chega-se à conclusão que as despesas são 
incomportáveis, daí a opção por realizar a limpeza na segunda-feira seguinte. ------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente distribuiu cópia de um documento proveniente da Águas do Oeste com o ponto de situação 
de algumas das empreitadas: a empreitada do sistema de saneamento de Alcoentre está em conclusão; a empreitada 
da ETAR de Vila Nova de São Pedro está adjudicada; a empreitada de execução da ETAR de Alcoentre está adjudicada 
e o reforço de abastecimento de água em Azambuja está em curso. -------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre perguntou ao Sr. Vereador Pratas qual tem sido a colaboração das Juntas de 
Freguesia no esforço de redução do volume de resíduos sólidos e lembrou que, em tempos, a Junta de Aveiras de 
Cima criou um sistema de recolha do vidro para posterior venda. Porém, foi-lhe aplicada uma coima pelas condições 
do local de depósito, o que fez com que a recolha acabasse, com efeitos negativos no peso dos resíduos sólidos 
recolhidos com vidro lá dentro e consequentemente nos custos para a Câmara. ------------------------------------------------ 
--- Em resposta, o Sr. Vereador José Manuel Pratas disse que todas as Juntas de Freguesia têm colaborado com a 
Câmara e a de Aveiras de Cima tem sido uma das que mais tem colaborado. Há seis anos, um ex- funcionário da 
SUGAL arranjou, em colaboração com a Junta de Freguesia, uns contentores para recolha de vidro que ficaram 
colocados perto dos contentores verdes. Há cerca de um mês, a fiscalização do Ambiente aplicou uma coima à Junta 
de Aveiras de Cima por terem guardado vidro e não terem autorização para o vender. O Sr. Vereador manifestou-se 
indignado com a situação, dado que se está a castigar uma Junta que colabora na recolha separativa e contactou 
com a RESIOESTE no sentido de serem colocados, junto dos contentores, vidrões separativos. ------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos recordou a necessidade de assegurar o correcto tratamento do correio entrado 
na Câmara, ao nível de datas, de forma a evitar eventuais reclamações quanto a prazos. Concluiu, da intervenção do 
Sr. Vereador Pratas, que aquando da realização dos próximos mercados, o Largo da Feira permaneceria cheio de lixo. 
Dado prever-se a mudança de local do mercado, o Sr. Vereador perguntou qual o novo local previsto. Continuando, 
chamou a atenção para a necessidade de recuperação da conduta da EPAL, a fim de permitir a circulação e, por fim, 
reforçou a necessidade de intervencionar as ruas Moniz da Maia e Vítor Cordon antes de Maio, uma vez que as 
condições de circulação têm provocado danos nos veículos. ------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas informou não haver, ainda, local definido para o mercado, estando em análise 
várias hipóteses. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente deu conhecimento à Câmara que, após contacto com a EPAL, foi informado que a 
empreitada de recuperação da conduta foi adjudicada, esperando-se o seu início durante o corrente mês. --------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. --------------------------------------------------------------------------------------------                   

OOOORDEM DO DIRDEM DO DIRDEM DO DIRDEM DO DIAAAA    
PONTO 1 PONTO 1 PONTO 1 PONTO 1 ––––    Fundos de ManeioFundos de ManeioFundos de ManeioFundos de Maneio    ––––    Proposta N.Proposta N.Proposta N.Proposta N.º 1º 1º 1º 1    / P / 200/ P / 200/ P / 200/ P / 2006666    --------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta Proposta Proposta 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 04/02/05. --  
--- Proponho a constituição de Fundos de Maneio a afectar às seguintes rubricas de classificação orçamental:-----------  
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01.02 02 03 04 05 06

Câmara Municipal
Administração e 

Finanças
Ambiente Urbanismo Infraest. e Obras

Intervenção Sócio-
Cult.

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

01 Aquisição de bens:

01 Matérias primas e subsidiárias 250 300
04 Limpeza e higiene 50
05 Alimentação - refeições confeccionadas 300 100 500
06 Alimentação - géneros para confeccionar 200 200
08 Material de escritório 200 300 150 200 200 300
14 Outro material - peças 100 50
15 Prémios, condecorações e ofertas 100
17 Ferramentas e utensílios 100 100 50
18 Livros e documentação técnica 100
19 Artigos honoríficos e de decoração 150
21 Outros bens 250 400 150 300 500

02 Aquisição de serviços:

03 Conservação de bens 50
10 Transportes 300 100
16 Seminários, exposições e similares 100
20 Outros trabalhos especializados 300 100
25 Outros serviços 50 400 100 150

TOTAL GERAL 800 1.700 550 500 1.200 2.500

UNIDADES ORGÂNICAS

DESIGNAÇÃO

Códigos

Ag
ru

p.

Su
ba

gr
.

Ru
br

.

Al
ín

ea

  
 
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.”------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta n.º 1 / P / 06 foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------  
PONTO PONTO PONTO PONTO 2222    –––– Loteamento Loteamento Loteamento Loteamento do Moinho da Mata  do Moinho da Mata  do Moinho da Mata  do Moinho da Mata –––– Ajuste Directo para Alienação Lotes 8 a  Ajuste Directo para Alienação Lotes 8 a  Ajuste Directo para Alienação Lotes 8 a  Ajuste Directo para Alienação Lotes 8 a 18 18 18 18 ––––    Proposta N.º Proposta N.º Proposta N.º Proposta N.º 2222 / P / P / P / P /  /  /  / 
2002002002006666 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta Proposta Proposta Proposta que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------  
--- “Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1) Que as hastas públicas relativas aos Lotes 8 a 18 do loteamento do Moinho da Mata em Vale do Paraíso, 
realizadas em 18 e 19 de Janeiro de 2005, ficaram desertas. ----------------------------------------------------------------------  
--- 2) O teor da proposta de CPM, S.A. apresentada na Câmara Municipal de Azambuja em 09/12/2005. ----------------  
--- 3) Que os preços propostos correspondem aos preços base fixados no Programa da Hasta Pública, publicitado pelo 
Edital nº 177/2004 de 10 de Dezembro.------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4) A informação jurídica em anexo.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 5) O previsto na alínea a) do nº 1 do artº 10º do Despacho Normativo nº 27-A/2001, de 31 de Maio, com as 
alterações introduzidas pelos Despachos Normativos nºs. 29/2002 de 26 de Abril e 30-A/2004 de 30 de Junho.--------  
--- Proponho:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1) A alienação através de ajuste directo dos Lotes 8 a 18 do loteamento do Moinho da Mata em Vale do Paraíso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2) Que o pagamento se realize nos termos da Proposta B de CPM, S.A.”----------------------------------------------------  
--- Apresentando a proposta, o Sr. Presidente recordou que as hastas públicas para alienação dos lotes de terreno, 
em Vale do Paraíso, propriedade da Câmara, à excepção duma, ficaram desertas. Recentemente, uma empresa propôs 
à Câmara a aquisição dos restantes lotes pelos preços base constantes nas hastas. O pedido foi objecto de parecer 
jurídico que concluiu pela legalidade do procedimento – ajuste directo. --------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que expressou relutância pela alienação de património municipal e também 
por se tratar de um processo sem concurso. O facto das hastas terem ficado desertas deveria levar a Câmara a 
aguardar uma melhor oportunidade para a venda e, ao fazê-lo, utilizar novamente a hasta pública. ---------------------- 
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--- O Sr. Vereador António José Matos declarou compreender a adjudicação directa devido à necessidade de liquidez 
da Câmara. Perguntou quais os custos com a aquisição e loteamento dos terrenos. ------------------------------------------- 
---Em resposta, o Sr. Presidente disse que a hasta fora objecto de ampla divulgação. A população de Vale do Paraíso 
queixava-se de carência de habitações que originaria a saída de população da Freguesia. Contudo, de facto, 
pretendiam construir em terrenos próprios ou adquirir habitação já concluída. Como a Câmara não se dedica à 
construção optou-se pela venda dos lotes. A empresa que propôs a compra é a empresa que tem feito toda a 
construção social em Azambuja por conta da SOCASA.  
O terreno foi adquirido pela Câmara, por quinze mil contos, no mandato do Presidente Carlos Alberto de Oliveira. A 
dimensão era muito maior, tendo-se construído, inclusivamente, as moradias do PER. ---------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação a Proposta n.º 2 / P / 2006 foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor 
(Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU).-----------------------------------------------------------------------  
PONTO 3 PONTO 3 PONTO 3 PONTO 3 –––– EMIA  EMIA  EMIA  EMIA ––––    ContratoContratoContratoContrato----Programa Programa Programa Programa –––– Pavilhão EB 2,3  Pavilhão EB 2,3  Pavilhão EB 2,3  Pavilhão EB 2,3 Aveiras de Cima Aveiras de Cima Aveiras de Cima Aveiras de Cima –––– Proposta N.º 4 / P / 2006  Proposta N.º 4 / P / 2006  Proposta N.º 4 / P / 2006  Proposta N.º 4 / P / 2006 ------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta Proposta Proposta Proposta que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------  
--- “ Considerando que existe, de há muito, a necessidade de dotar o Parque Educacional de Aveiras de Cima com 
um Pavilhão Desportivo para a prática de actividade física e desporto; ---------------------------------------------------------- 
--- Considerando que foi possível celebrar, com a DREL, um Protocolo de colaboração para a construção do referido 
Pavilhão, que se junta em anexo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que nos termos do n.º 3 da Clausula 2, foi solicitada proposta à Empresa Municipal de Infra-
estruturas de Azambuja (EMIA) proposta para a execução da referida obra; ----------------------------------------------------- 
--- Considerando que a EMIA desenvolveu todo o processo legal para a execução da referida obra, como consta da 
documentação anexa o seu 455/05: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando o relatório de avaliação de propostas, que foi objecto de deliberação do Conselho de Administração 
da EMIA de 20 de Dezembro de 2005. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: Proponho: Proponho: Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---1. Que a Câmara aprove e autorize a atribuição à EMIA da realização da Empreitada de Construção e Arranjos 
Exteriores do pavilhão Desportivo da Escola E.B.2,3 de Aveiras de Cima, nos termos constantes da documentação 
anexa, nomeadamente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Vencedor do Concurso1: Soenvil, Lda., nos termos do relatório de análise das propostas em anexo.----------------- 
--- b) Custo da obra2: 647.502,56 euros (seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e dois euros e cinquenta e 
seis cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Prazo3: 175 dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Custo global para a Câmara: 708,227,69 euros (setecentos e oito mil, duzentos e vinte e sete euros e sessenta 
e nove cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e)Transferências4 a efectuar para a EMIA: trinta prestações iguais e semestrais postecipadas de 29.574,89 (vinte e 
nove mil, quinhentos e setenta e quatro euros e oitenta 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 Cláusulas Gerais do Contrato-Programa aprovado: ----------------------------------------- 
--- 3. Que as participações da DREL a concretizar nos termos do protocolo referido sejam utilizadas para antecipação 
dos pagamentos previstos em 1. e). “ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tomou a palavra o Sr. Presidente que disse ser intenção antiga da Câmara dotar as escolas, em Aveiras de Cima 
e em Azambuja, de um pavilhão desportivo de apoio, em terrenos próprios. No anterior mandato iniciaram-se 
negociações com a Direcção Regional de Educação de Lisboa (DREL) e acabou por ser possível celebrar um protocolo 
que apenas contemplou a Escola 2,3 de Aveiras de Cima. Nos termos do protocolo cabe à Câmara comparticipar com 
20% do custo total, lançar o concurso, fazer a adjudicação e assegurar a condução da obra, quer directamente, quer 
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através da EMIA, a quem a Câmara deliberou, no mandato anterior, pedir proposta para a elaboração deste pavilhão. 
A EMIA lançou concurso público a que concorreram sete empresas e, com base no parecer da Comissão Técnica, 
propõe a adjudicação à empresa SOENVIL, que apresentou o preço mais baixo. O esquema de financiamento proposto 
é idêntico aos anteriores com uma excepção – as comparticipações da DREL são utilizadas, de imediato, para 
antecipação dos encargos financeiros decorrentes da empreitada. ------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre solicitou explicação para o facto da DREL iniciar a pagar as comparticipações em 
2007, concluindo em 2009 e a EMIA apresentar um esquema de financiamento, através do Banco BPI, com um prazo 
de amortização de 15 anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos defendeu que a proposta deveria equacionar as comparticipações da DREL, uma 
vez que isso constava no protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente reafirmou que o presente contrato com a EMIA segue o esquema financeiro dos anteriores, o que 
consta, aliás, do próprio Contrato Programa. Quando, em 2007, a DREL entregar a comparticipação de 30%, esta 
será de imediato aplicada na amortização do esquema financeiro proposto, acontecendo o mesmo em 2008 e em 
2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre solicitou informação sobre a previsão em matéria de endividamento da EMIA, para 
efeitos da Lei do Orçamento, dadas as restrições legais ao endividamento dos municípios e referiu que se mantém o 
problema relativo à não submissão da proposta também à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o esquema de financiamento consta do processo, designadamente na quinta página 
da documentação distribuída. Quanto ao enquadramento na Lei do Orçamento de 2006, o Sr. Presidente alegou que 
a EMIA, sendo uma empresa pública de carácter misto, está excluída das restrições aos limites de financiamento e, 
portanto, essa questão não se põe. Nos termos da Lei do Endividamento, as Câmaras e as Empresas Municipais só se 
podem endividar para complemento de fundos comunitários (valores não contabilizados para o calculo da capacidade 
de endividamento) ou pelo rateio que anualmente é apresentado a cada Câmara. Os pareceres jurídicos que estiveram 
na base da formação da EMIA e que foram discutidos em Câmara e na Assembleia Municipal e a própria Inspecção-
geral de Finanças, apontam no sentido de que Empresas Municipais mistas como o caso da EMIA não relevam para 
efeitos de capacidade de endividamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre comentou que a EMIA foi constituída há dois anos e ouviu falar, pela primeira vez, 
num parecer da Inspecção-geral de Finanças. Pediu para ser esclarecido sobre o assunto.------------------------------------- 
--- Em resposta, o Sr. Presidente disse que o parecer não se dirigia especificamente à constituição da EMIA. A análise 
inseriu-se no contexto de uma inspecção de rotina que a Inspecção-geral de Finanças faz à generalidade das Câmaras. 
Os inspectores permaneceram na Câmara três meses, “vasculharam” tudo quanto era processo da Câmara, incluindo o 
processo da EMIA (muito posteriormente à sua constituição) e não assinalaram qualquer ilegalidade. O Relatório final, 
quando se receber, será distribuído pelo Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre manifestou preocupação pelo facto de propostas como a que está em apreciação 
poderem ser ilegais e, no futuro, perante uma fiscalização sucessiva do Tribunal de Contas, poderem surgir problemas 
de responsabilidade financeira, o que deve ser acautelado. -------------------------------------------------------------------------- 
--- No sentido de sustentar a legalidade da proposta, o Sr. Presidente lembrou que quando o processo de constituição 
da EMIA e o processo para a execução das obras foi, quer à Câmara, quer à Assembleia Municipal, ia dotado de 
pareceres jurídicos, havendo, ainda, jurisprudência que pode ser facilmente compilável, até mesmo através da Internet. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre alegou que, no parecer jurídico, o jurista apenas opina no sentido de excluir a 
submissão da aprovação da Assembleia Municipal das propostas de empréstimos que a sociedade iria contrair. --------- 
--- Sr. Presidente declarou que na próxima sessão de Câmara apresentaria toda a documentação que no mandato 
anterior foi à Assembleia Municipal sobre a matéria. Como pretende que a proposta seja apreciada e votada em 
consciência, optou por a retirar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A Proposta N.º 4 / P / 2006 foi retirada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO PONTO PONTO PONTO 4444    ––––    Toponímia Toponímia Toponímia Toponímia –––– Espinheira / Alcoentre Espinheira / Alcoentre Espinheira / Alcoentre Espinheira / Alcoentre    ––––    Proposta N.º Proposta N.º Proposta N.º Proposta N.º 3333 / P / 200 / P / 200 / P / 200 / P / 2006666    ----------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
--- “ Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- . que no âmbito do Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcionamento os Órgãos dos Municípios e das 
Freguesias (alínea v) do n.º 1 de art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro compete à Câmara Municipal, entre outras matérias atribuir denominação a ruas e 
Praças das Povoações na área do Município; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- . a proposta apresentada pela Junta de Alcoentre, referente à denominação toponímia da localidade da Espinheira 
já aprovada pela Junta e Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- . que a Câmara delibere as denominações constantes nos documentos em anexo. “---------------------------------------- 
--- A Sr.ª Vereadora Ana Ferreira observou que a proposta não era apresentada com a documentação completa, 
nomeadamente uma planta com a identificação dos troços, de forma a possibilitar o seu cabal entendimento. ---------- 
--- A Proposta N.º 3 / P / 2006 foi retirada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 5 PONTO 5 PONTO 5 PONTO 5 ––––    ApoiApoiApoiApoio Financeiro o Financeiro o Financeiro o Financeiro –––– Associação Recreativa, Desportiva e Cultural de Maçussa  Associação Recreativa, Desportiva e Cultural de Maçussa  Associação Recreativa, Desportiva e Cultural de Maçussa  Associação Recreativa, Desportiva e Cultural de Maçussa ––––    Proposta N.ºProposta N.ºProposta N.ºProposta N.º 5 / P /  5 / P /  5 / P /  5 / P / 
2006 2006 2006 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a PropostaPropostaPropostaProposta e o Protocolo de Colaboração Protocolo de Colaboração Protocolo de Colaboração Protocolo de Colaboração que a seguir se transcrevem: ------------------  
--- PropostaPropostaPropostaProposta -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos meios adequados, 
obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural, Desportiva e Recreativa, – cfr. al) b) do nº 
4 do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;--------------------  
--- Que, à Câmara Municipal de Azambuja é permitida a celebração de Protocolos com entidades legalmente 
constituídas, com vista à prossecução dos objectivos enunciados – cfr. art. 67º Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;--------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a Freguesia da Maçussa, a menos populacional do Concelho, é uma Freguesia carenciada em termos de 
equipamentos de uso colectivo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a vida comunitária da população da referida Freguesia se focaliza na única Colectividade nela existente, a 
Associação Recreativa Desportiva e Cultural da Maçussa;------------------------------------------------------------------------------  
--- Que as instalações da referida Colectividade estão inacabadas e que, por consequência, a solicitação sua, a Câmara 
através dos seus técnicos, desenvolveu projecto para a conclusão das referidas obras; -----------------------------------------  
--- Que a Associação solicita à Câmara apoio financeiro para a execução das referidas obras.-------------------------------  
--- Proponho:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A celebração com a Associação Recreativa, Desportiva e Cultural da Maçussa do Protocolo anexo, para a conclusão 
das obras da sua sede.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Protocolo de ColaboraçãoProtocolo de ColaboraçãoProtocolo de ColaboraçãoProtocolo de Colaboração---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e a Associação Recreativa, Desportiva e Cultural da Maçussa----  
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, e representada pelo seu Presidente, Dr. Joaquim 
António Ramos, com poderes para o acto, e a-----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Associação Recreativa, Desportiva e Cultural da Maçussa, adiante designada por Associação, e aqui representada 
pelo seu Presidente, Sr. Gaspar José Gaspar, com poderes para o acto, ----------------------------------------------------------  
--- Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. É atribuição das Autarquias Locais promover actividades recreativas, culturais e desportivas;-------------------------  
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--- 2. As Colectividades e Instituições existentes no Município são parceiros fundamentais na dinamização da cultura, 
desporto e ocupação dos tempos livres,--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acordam em celebrar o presente Protocolo que se rege pelas seguintes Cláusulas: -----------------------------------------  
--- Primeira------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara disponibiliza uma verba até 48.500 euros para a conclusão das obras da Sede da Associação, nos 
termos do projecto elaborado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Segunda ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Associação obriga-se a canalizar as verbas para a construção em causa, e a assegurar as regras de aquisição de 
bens e serviços que garantam uma boa execução.-------------------------------------------------------------------------------------  
--- Terceira ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara libertará a verba à medida das solicitações da Associação, mediante documentação que justifique a 
despesa apresentada, devidamente verificado por técnicos municipais. -------------------------------------------------------------  
--- Quarta--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Associação compromete-se a dinamizar a prática de diversas actividades culturais e recreativas e a ceder as suas 
instalações à Câmara e à Junta de Freguesia, mediante acordo prévio de datas. -----------------------------------------------  
--- Quinta--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Caso a Associação não aplique a verba indicada, ao presente Protocolo, a Câmara terá direito a reaver a quantia 
disponibilizada, com base no incumprimento do protocolado.” ----------------------------------------------------------------------  
--- Apresentando a proposta, Sr. Presidente explicou que se visava apoiar a colectividade nas obras de conclusão da 
sede. Maçussa foi a freguesia que, ao longo do último mandato, teve um menor investimento per capita e, sendo 
uma freguesia pequena, concentra praticamente toda a vida comunitária – social, cultural desportiva e recreativa – 
em torno da respectiva Associação. Os serviços da Câmara, por solicitação da própria Associação, fizeram um projecto 
tendo em vista a conclusão dessa sede. A Associação pediu orçamentos para a realização da obra e, posteriormente, 
veio pedir o apoio financeiro da Câmara – assunto posto, agora, à discussão e apreciação do Executivo. --------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre achou curioso o considerando da proposta que refere que a Maçussa é carenciada 
em termos de equipamentos, dado que, no mandato anterior, enquanto Deputado Municipal, ouviu frequentemente a 
então Sr.ª Presidente da Junta clamando que a sua freguesia era a que menos investimento camarário obtinha. A 
resposta do o Sr. Presidente era sempre que a Maçussa tem tudo, não precisa de nada. Embora a proposta pareça 
promessa eleitoral o Sr. Vereador considerou que o apoio às colectividades é uma responsabilidade da Câmara. -------- 
--- A Proposta n.º 5 / P / 2006 e o Protocolo de Colaboração uma vez postos a votação foram aprovados por 
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO 6 PONTO 6 PONTO 6 PONTO 6 ––––    Cemitério de Azambuja EN 3 Cemitério de Azambuja EN 3 Cemitério de Azambuja EN 3 Cemitério de Azambuja EN 3 –––– Averbamento de Alvarás  Averbamento de Alvarás  Averbamento de Alvarás  Averbamento de Alvarás ––––    Proposta N.º 1 / VJMP / 2006 Proposta N.º 1 / VJMP / 2006 Proposta N.º 1 / VJMP / 2006 Proposta N.º 1 / VJMP / 2006 ------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a PropostaPropostaPropostaProposta que a seguir se transcreve: ------------------------------------  
--- “Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- É competência da Câmara efectuar a gestão e administração dos cemitérios municipais; ---------------------------------  
--- Em nome de Margarida Cecília Moniz da Maia encontram-se registadas três sepultadas perpétuas, actualmente 
identificadas com os números 6/56, 5/53 e 25/93 situadas no Talhão 2, Rua A, Nº 1, 2 e 11 respectivamente;--------  
--- A titular das concessões dos terrenos referentes às três sepulturas já faleceu, e estas têm vindo a ser utilizadas 
por uma sobrinha sua, a qual nos termos do número 1.º da alínea c) do artigo 2133.º conjugado com o 2039.º e 
2042.º, todos do Código Civil, é considerada como herdeira legítima à herança aberta por óbito de sua tia, e que 
por isso, tem legitimidade para requerer o averbamento dos alvarás de concessão, conforme disposto nos artigos 43.º 
e 46.º do Regulamento dos Cemitérios Municipais;-------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Regulamento dos Cemitérios Municipais exige nos termos da alínea a) do Artigo 46.º, declaração de desistência 
de todos os herdeiros da titular dos alvarás;-------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- O número elevado de herdeiros da titular das concessões, e o desconhecimento do seu paradeiro, pela sobrinha, 
requerente do pedido de averbamento dos alvarás; -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Para a resolução da presente questão o Regulamento não dispõe de norma específica, torna-se por isso necessário 
recorrer à aplicação do seu artigo 76.º, competindo assim à Câmara a resolução do caso omisso. -------------------------  
--- Proponho que a Câmara delibere: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Publicar o edital anexo à presente proposta, por forma a notificar todos os herdeiros legítimos da titular dos 
alvarás, para se oporem, querendo, ao pedido de averbamento apresentado pela sobrinha daquela.------------------------  
--- b) Publicar o referido edital nos lugares de estilo, nos locais das referidas sepulturas, num jornal local e num 
regional, por analogia ao regime aplicável ao abandono das sepulturas e declaração de prescrição das respectivas 
concessões.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Autorizar o Averbamento dos Alvarás referentes às sepulturas perpétuas n.º 1, 2 e n.º 11 no Talhão 2, Rua A, 
a favor de Maria Berta Saturnino Moniz da Maia Ortigão Costa, passando para a posse desta as respectivas sepulturas, 
se decorrido o prazo de 60 dias úteis, contados após a publicação do edital, não se registar qualquer oposição ou 
contestação à pretensão da requerente.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta n.º 1 / V-JMP / 2006 foi aprovada por unanimidade.-----------------------------  
PONTO 7 PONTO 7 PONTO 7 PONTO 7 –––– InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7.1. Informação N.º 57.1. Informação N.º 57.1. Informação N.º 57.1. Informação N.º 5----A / P / 05A / P / 05A / P / 05A / P / 05 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Assunto: Modificação ao orçamento--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5Proposta n.º 5Proposta n.º 5Proposta n.º 5----A / P / 200A / P / 200A / P / 200A / P / 2005555 que delega no Presidente da Câmara competência para a 
elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, 
nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, 
informo a Câmara sobre a realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 20 de Dezembro, que se 
anexam: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 19ª Alteração ao Orçamento da Despesa --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 13ª Alteração ao Plano de Actividades-----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 18ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos” -----------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7.2. Informação N.º 67.2. Informação N.º 67.2. Informação N.º 67.2. Informação N.º 6----A / P / 05A / P / 05A / P / 05A / P / 05 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Assunto: Modificação ao orçamento--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5Proposta n.º 5Proposta n.º 5Proposta n.º 5----A / P / 200A / P / 200A / P / 200A / P / 2005555 que delega no Presidente da Câmara competência para a 
elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, 
nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, 
informo a Câmara sobre a realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 30 de Dezembro, que se 
anexam: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 20ª Alteração ao Orçamento da Despesa --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 14ª Alteração ao Plano de Actividades-----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 19ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos” -----------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------ AC AC AC ACTA TA TA TA –––– APROVAÇÃO POR MINUTA APROVAÇÃO POR MINUTA APROVAÇÃO POR MINUTA 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 8 de Outubro de 2005.------------------------------------------  
--- EncerramentoEncerramentoEncerramentoEncerramento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
--- Eram dezassete horas e cinquenta e cinco minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião.-----------  
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela Directora do Departamento 
Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob cuja responsabilidade foi elaborada.---------------------  


