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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 17 DE ABRIL DE 2006. -------------------------------------------------------------------------------  
--- 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 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 Ana Maria Correia Ferreira e António José Costa da Cruz e, pelo Grupo da 
CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. ------------------------------------------------------ 
--- Faltou à sessão o Sr. Vereador António José Mateus de Matos tendo sido substituído pelo Sr. 
Vereador António José Costa da Cruz. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Secretariou a reunião o Chefe da Secção de Expediente Geral, Sr. Vítor Carlos Fernandes da 
Cunha e Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- 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 ------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente solicitou a substituição da pág. 42 do Relatório de Gerência e a inclusão, na 
Ordem de Trabalhos, da Proposta Nº 15 / VP-LS / 2006. ----------------------------------------------------  
--- A inclusão da Proposta Nº 15 / VP-LS / 2006 foi aprovada por unanimidade. -----------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se já havia respostas às solicitações apresentadas 
na reunião anterior e também sobre dados disponíveis do impacto do encerramento das 
urgências do Centro de Saúde.-------------------------------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Presidente disse que os pedidos dos Srs. Vereadores são entregues à Dra. Irene para 
recolha de informação, estando a Dra. de férias, não tem respostas a dar. -----------------------------  
--- Sobre os impactos da decisão do Ministério da Saúde, a Câmara tem estado em diálogo 
permanente com o Director do Centro de Saúde mas não tem dados nenhuns, nem sequer sabe 
para quando a transferência para o novo Centro de Saúde. As situações de urgência têm sido 
resolvidas através do INEM de uma unidade de cuidados intensivos móvel que funciona junto ao 
hospital de Vila Franca de Xira. Será distribuída a resposta do Sr. Ministro da Saúde a um 
requerimento apresentado por um Deputado do PS na Assembleia da República.--------------------  
--- Distribuiu o Relatório de Contas 2005 da EMIA e informou que a Empresa Municipal concluiu 
as seguintes obras: concepção/ construção de estradas municipais, concepção/ construção das 
Piscinas Municipais, rotundas de Aveiras de Cima e Alcoentre, Jardim dos Casais de Baixo, ATL 
e Jardim-de-infância de Manique do Intendente e ampliação da Escola Básica de Aveiras de 
Cima. Estão em execução: Pontão sobre a Ribeira de Aveiras de Baixo, ampliação/ remodelação 
da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, pavilhão de Vale do Paraíso e da EB 2, 3 de 
Aveiras de Cima e Centro Social de Casais da Lagoa (em fase de conclusão). Estão a ser 
lançadas mais três empreitadas: Estrada do Vale (ligação entre o cruzamento da Maçussa e Vila 
Nova de São Pedro), infra-estruturas do loteamento em frente ao PER de Vale do Paraíso e a 
nova escola de Azambuja.-------------------------------------------------------------------------------------------  
--- No documento entregue estão também a descrição das contas aprovadas em Assembleia-
geral da EMIA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre as novas taxas do IMI, distribuiu um documento onde consta que, no distrito de Lisboa, 
o concelho de Azambuja é o que tem a taxa de IMI mais baixa.--------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal convidou os Srs. Vereadores e a Comunicação Social a estarem 
presentes na II Edição da ÁVINHO, que será baseada num desfile etnográfico pelas ruas de 
Aveiras de Cima. Como o concurso de vinhos está integrado nesta iniciativa, haverá um 
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colóquio. E num evento, que é novidade no concelho, uma Feira Esotérica que vai decorrer nos 
dias 24 a 31 Abril no Páteo Valverde. -----------------------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Vereador António Nobre afirmou considerar que o relatório da EMIA devia constituir um 
ponto da Ordem de Trabalhos, devendo ser alvo de discussão da Câmara e da Assembleia 
Municipais, tendo em conta os poderes que os órgãos do Município têm em relação à 
fiscalização da EMIA. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Relativamente às taxas de IMI, informou haver municípios da CULT, nomeadamente o 
município do Cartaxo onde as taxas são bastante inferior. As alterações introduzidas à Lei do 
Orçamento de Estado e às Leis Fiscais trazem algumas novidades muito pouco agradáveis para 
os municípios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente referiu que, sobre o IMI dos municípios que integram a CULT apenas o 
município do Cartaxo tem taxa de 0,50, inferior à do município de Azambuja (0,65), todos os 
outro municípios têm a taxa de IMI superior. --------------------------------------------------------------------  
--- Se a EMIA fosse uma empresa municipal constituída por capitais exclusivamente municipais, 
tinha que ser objecto de deliberação da Câmara e da Assembleia Municipais, neste caso, quem 
tem competência para deliberar sobre as contas é a Assembleia-geral, tendo apenas, que dar 
informação à Câmara sobre as contas e o relatório.-----------------------------------------------------------    
--- APROVAÇÃO DE ACTAS --------------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 
PONTO 1 – EMIA – Recepção de Obras – Jardim de Casais de Baixo – Proposta N.º 29 / P / 
2006 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. 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 
Construção do Jardim dos Casais de Baixo; -------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, pela proposta nº 25/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 que, pela proposta 15/P/2006, de 1 de Fevereiro de 2006, foi aprovado um 
Plano de Enquadramento Financeiro relativo a trabalhos adicionais à empreitada; ------------------- 
--- Considerando o teor da alínea b) da Cláusula XI das Cláusulas Gerais do Contrato Programa 
celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e a E.M.I.A., E.M., pela qual é considerado 
que por Data de entrega “… entender-se-á a entrega pela Empresa Municipal à Câmara 
Municipal de Azambuja, e aceite formalmente por esta, do projecto devidamente executado e em 
condições de ser fruído ou utilizado pela C.M.A. ou pelos Munícipes, passando a C.M.A. a ter 
plena responsabilidade sobre o uso e conservação do projecto, cessando as responsabilidades 
da Empresa Municipal na sua guarda, conservação e manutenção.” ------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. A aceitação formal da obra Empreitada de Construção do Jardim dos Casais de Baixo, nos 
termos da alínea b) da Cláusula XI das Cláusulas Gerais do Contrato Programa celebrado entre 
a Câmara Municipal de Azambuja e a EMIA, EM, incluindo o Respectivo Plano de 
Enquadramento Financeiro; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Que o processo seja remetido à Assembleia Municipal para Aprovação.” ------------------------ 
--- O Sr. Presidente referiu que segundo o contrato-programa estabelecido com a EMIA, esta 
deve apresentar todo o processo (caderno de encargos, programa de concurso, anúncios, 
proposta vencedora, apreciação das propostas apresentadas a concurso, peças desenhadas, 
proposta de enquadramento financeiro final consolidado, auto de recepção e sessão da garantia 
que foi dada à EMIA e que esta transfere para a Câmara quando faz a transferência da 
respectiva empreitada), quando este é concluído. ------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador António Nobre afirmou entender que se o processo está completo deve ser 
recebido pela Câmara mas sem existirem dúvidas quanto ao enquadramento financeiro.----------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 29 / P / 2006 aprovada por maioria com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).-------------------------- 
--- Jardim da Entrada de Alcoentre – Proposta N.º 30 / P / 2006 --------------------------------------- 
--- O Sr. 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 
Construção do Jardim de Entrada de Alcoentre; --------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, pela proposta nº 28/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 que, pela proposta 16/P/2006, de 1 de Fevereiro de 2006, foi aprovado um 
Plano de Enquadramento Financeiro relativo a trabalhos adicionais à empreitada; ------------------- 
--- Considerando o teor da alínea b) da Cláusula XI das Cláusulas Gerais do Contrato Programa 
celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e a E.M.I.A., E.M., pela qual é considerado 
que por Data de entrega “… entender-se-á a entrega pela Empresa Municipal à Câmara 
Municipal de Azambuja, e aceite formalmente por esta, do projecto devidamente executado e em 
condições de ser fruído ou utilizado pela C.M.A. ou pelos Munícipes, passando a C.M.A. a ter 
plena responsabilidade sobre o uso e conservação do projecto, cessando as responsabilidades 
da Empresa Municipal na sua guarda, conservação e manutenção.” ------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. A aceitação formal da obra Empreitada de Construção do Jardim de Entrada de Alcoentre, 
nos termos da alínea b) da Cláusula XI das Cláusulas Gerais do Contrato Programa celebrado 
entre a Câmara Municipal de Azambuja e a EMIA, EM, incluindo o Respectivo Plano de 
Enquadramento Financeiro; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Que o processo seja remetido à Assembleia Municipal para Aprovação.” ------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 30 / 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 fez a declaração de voto que a seguir se transcreve: ------------- 
--- “Entendemos que a Câmara deve proceder à recepção das obras que foram efectuadas pela 
Empresa Municipal (EMIA) sem embargo de que mantemos as nossas dúvidas respeitantes ao 
enquadramento financeiro que permitiu o financiamento destas.”------------------------------------------ 
--- Ampliação e Beneficiação da EB1 de Aveiras de Cima – Proposta N.º 31 / P / 2006--------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, pela proposta 91/P/2004, de 24 de Setembro de 2004, a Câmara 
Municipal de Azambuja aprovou solicitar à EMIA, E.M. proposta para a realização da Empreitada 
de Ampliação e Beneficiação da Escola Básica 1 de Aveiras de Cima;----------------------------------- 
--- Considerando que, pela proposta nº 17/P/2005 de 18 de Fevereiro 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 que, pela proposta 14/P/2006, de 1 de Fevereiro de 2006, foi aprovado um 
Plano de Enquadramento Financeiro relativo a trabalhos adicionais à empreitada; ------------------- 
--- Considerando o teor da alínea b) da Cláusula XI das Cláusulas Gerais do Contrato Programa 
celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e a E.M.I.A., E.M., pela qual é considerado 
que por Data de entrega “… entender-se-á a entrega pela Empresa Municipal à Câmara 
Municipal de Azambuja, e aceite formalmente por esta, do projecto devidamente executado e em 
condições de ser fruído ou utilizado pela C.M.A. ou pelos Munícipes, passando a C.M.A. a ter 
plena responsabilidade sobre o uso e conservação do projecto, cessando as responsabilidades 
da Empresa Municipal na sua guarda, conservação e manutenção.” ------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- 1. A aceitação formal da obra Empreitada de Ampliação e Beneficiação da Escola Básica 1 de 
Aveiras de Cima, nos termos da alínea b) da Cláusula XI das Cláusulas Gerais do Contrato 
Programa celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e a EMIA, EM, incluindo o 
Respectivo Plano de Enquadramento Financeiro; ------------------------------------------------------------- 
--- 2. Que o processo seja remetido à Assembleia Municipal para Aprovação.” ------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 31 / P / 2006 aprovada por maioria com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).-------------------------- 
PONTO 2 – Atribuição de Apoios Financeiros – Proposta N.º 27 / P / 2006 ----------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Edição e Publicação do Livro “História da Freguesia de Vale do Paraíso” -------------------------- 
--- Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. É atribuição das autarquias locais promover a educação, património, cultura e ciência; ------- 
--- II. É competência da Câmara apoiar ou comparticipar actividades de interesse municipal de 
natureza cultural e social; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- III. O apoio à edição e edição de livros sobre a história, usos e costumes das gentes do 
Município constitui uma das formas de actuação ao dispor da Câmara para a prossecução das 
atribuições que lhe são cometidas; -------------------------------------------------------------------------------- 
--- IV. A intenção por parte da Junta de editar o livro “História da Freguesia de Vale do Paraíso”, 
edição que se enquadra no acima considerado;---------------------------------------------------------------- 
--- V. A Junta assegurará a coordenação da edição e publicação de 500 exemplares do livro em 
causa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição de um subsídio de € 5.000,00 (cinco mil euros) para a edição e publicação do 
livro “História da Freguesia de Vale do Paraíso”---------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que a Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, na sequência da 
comemoração dos 90 anos da freguesia, vai fazer a edição de um livro sobre a sua história e 
pediu apoio à Câmara para fazer a edição. A Câmara considerou importante, em termos de 
divulgação da história e cultura do Concelho, assim propõe um apoio equivalente ao que 
concedeu à Junta de Freguesia de Aveiras de Cima quando lançou a edição sobre Francisco 
Almeida Grandella, isto é, um apoio de 5.000 euros para a edição do livro.----------------------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira questionou se já foi escolhida a gráfica e quem é o autor da 
obra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente disse que, em princípio, será adjudicada à gráfica que apresenta o valor 
mais baixo. O autor da obra é o Dr. José Pereira, historiador e responsável pelo Museu 
Municipal, que já tem várias obras editadas sobre a história do Concelho. ------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre deu os parabéns à Junta de Freguesia de Vale do Paraíso pelo 
seu aniversário, considerando que esta é uma boa forma de comemorá-lo, editando uma obra 
que revela parte da história do nosso concelho.----------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 27 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------- 
--- Proposta N.º 28 / P / 2006 -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o pedido efectuado pela Junta de Freguesia de Alcoentre relativo ao apoio à realização de 
calçadas em Espinheira; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a intervenção levada a cabo não está prevista no Protocolo de Delegação de 
Competências celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e a Junta de Freguesia de 
Alcoentre à data em vigor; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a competência da Câmara em termos de apreciação de formas de apoio às Juntas de 
Freguesia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- os encargos com a colocação de calçadas na freguesia de Alcoentre, nomeadamente na Rua 
do Montejunto – Espinheira, assumidos pela respectiva Junta;--------------------------------------------- 
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--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- nos termos da alínea b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei das Autarquias Locais, o pagamento, para 
a Junta de Freguesia de Alcoentre, da quantia de €4.051,08 – quatro mil e cinquenta e um euros 
e oito cêntimos –, referente às despesas efectuadas pela mesma, com a colocação de calçada 
na Rua do Montejunto – Espinheira.”------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente informou que esta Proposta prende-se com a atribuição de um subsídio, no 
valor de 4.051,08€, à Junta de Freguesia de Alcoentre, por trabalhos, combinados com a 
Câmara, realizados no lugar da Espinheira, respeitantes à construção de calçada na rua 
Montejunto/ Espinheira. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 28 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------- 
--- Proposta N.º 32 / P / 2006--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A proposta nº 23-A/P/2005, que atribuiu uma verba de 7.242,50 euros à União Desporto e 
Recreio de Vila Nova da Rainha para pagamento de IMI, ficando esta obrigada à sua restituição 
após a decisão sobre o pedido de isenção apresentado junto da Administração Fiscal; ------------- 
--- Que a isenção de IMI tem efeitos apenas a partir do corrente ano, conforme Despacho da 
Direcção-Geral dos Impostos, que se anexa. ------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a União Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha fique dispensada de restituir a verba 
concedida, uma vez que também não vai ser reembolsada por parte da Administração Fiscal.” --- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que, em função de uma permuta de terrenos, que envolveu a 
Socasa e a União, Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha, em que a Associação foi 
confrontada com o pagamento de uma contribuição às Finanças, resultante dessa permuta. A 
Câmara aprovou a atribuição de um subsídio para fazer face a esta situação, na condição de 
que a Associação iria pedir a respectiva isenção e nessa altura a Câmara seria ressarcida. 
Acontece, porém, que o pedido de isenção foi deferido sem efeitos retroactivos, ou seja, a 
Associação está isenta de pagamento a partir de 8 de Fevereiro de 2006 mas não lhe será 
restituída a quantia paga. A proposta é para que não se obrigue a União, Desporto e Recreio de 
Vila Nova da Rainha a restituir a verba subsidiada pela Câmara.------------------------------------------ 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira questionou a data, aproximada, de aprovação da proposta de 
subsídio à Colectividade.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Respondeu o Sr. Presidente que já foi neste mandato e que a proposta deverá ser do 
princípio de Dezembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que o município receberá esta verba, como tal não irá 
pôr nenhum obstáculo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta Nº 32 / P / 2006 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).--------------------------  
--- Proposta N.º 15 / VP-LS / 2006 ------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que nos termos da alínea a), do nº 4, do artº 64, da Lei das Autarquias Locais é da 
competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, que promovam no Município fins de interesse público; ---------------------------------------- 
--- Que a Casa do Povo de Manique do Intendente, promove no município actividades de 
interesse público; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que o Regulamento de Abastecimento de Água do Município de Azambuja, não contempla 
tarifas específicas para estas entidades, referindo-se apenas à obrigatoriedade de ligação do 
edifício à rede geral (nº 3, do artº 34, do referido Diploma) -------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- Que a Casa do Povo de Manique do Intendente, fique isenta do pagamento das tarifas de 
ligação e execução do ramal, colocação do contador e dispositivos de utilização, no valor total 
de 1.981,76€.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a proposta vem no sentido de isentar a Casa do Povo 
de Manique do Intendente do pagamento da ligação de ramal e contador no Centro de Dia. Vem 
a apreciação da Câmara Municipal porque o Regulamento de Abastecimento de Água não 
contempla este tipo de situações.---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta Nº 15 / VP-LS / 2006 aprovada por unanimidade. ----- 
PONTO 3 – Cedência de Posição Contratual – Proposta N.º 33 / P / 2006 ------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A deliberação de 20/11/2003 – Proposta nº 23/VML/2003 – referente à adjudicação provisória 
do direito de exploração do Restaurante/ Bar do Páteo do Valverde e do Bar da Biblioteca 
Municipal de Azambuja; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a adjudicação foi efectuada aos concorrentes Luís Casimiro e Alexandre Rodrigues; ------ 
--- A carta de Luís Casimiro, entrada em 03/02/2006, dando conhecimento da constituição de 
sociedade comercial denominada “Páteo Valverde – Restaurantes, Lda.” e solicitando a 
transmissão da posição contratual para esta firma.------------------------------------------------------------ 
--- A declaração de Alexandre Alberto Rei Rodrigues, entrada em 30/03/2006, prescindindo da 
sua posição contratual a favor da sociedade mencionada no ponto 3.------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Nos termos do Artº 13º do Programa da Hasta Pública, a aprovação da cedência da 
posição contratual para a firma entretanto constituída e designada “Páteo Valverde – 
Restaurantes, Lda.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A adjudicação definitiva pelo prazo de cinco anos.” ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a proposta trata da cedência da posição contratual referente 
ao restaurante/ bar Páteo Valverde e do bar da Biblioteca Municipal. Houve uma adjudicação 
conjunta e provisória aos concorrentes Luís Casimiro e Alexandre Rodrigues, que solicitaram à 
Câmara a transferência da adjudicação para uma sociedade denominada Páteo Valverde 
Restaurantes, Lda. O que se propõe é a aprovação da cedência da posição contratual à firma 
entretanto constituída e a adjudicação definitiva pelo prazo de 5 anos. ---------------------------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira questionou se o prazo de 5 anos tem em conta a data da 
adjudicação provisória (2003). -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando se um dos adjudicatários ficará fora da 
concessão. Também questionou o que se passa com as finanças do Restaurante/ Bar. ------------ 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------- 
--- Reiniciada a sessão o Sr. Presidente informou que o Sr. Luís Manuel dos Santos Casimiro 
solicitou a transferência para a sociedade, depois o Sr. Alexandre Alberto Rei Rodrigues 
declarou prescindir da adjudicação do Restaurante/ Bar do Páteo Valverde. --------------------------- 
--- Em termos financeiros, só após a adjudicação definitiva, o adjudicatário tem que pagar a 
respectiva renda com efeitos retroactivos, relativamente à data da adjudicação provisória, ou 
seja, Setembro de 2004. Tem que haver um encontro de contas entre a renda que o 
adjudicatário depois da adjudicação definitiva tem que pagar à Câmara e algumas despesas da 
responsabilidade da Câmara, nos termos do lançamento da hasta pública, que o adjudicatário 
pagou. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a proposta devia ser retirada porque há algumas 
questões que são complicadas de perceber e que deveriam ser esclarecidos pela Directora do 
Departamento Administrativo e Financeiro.---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente concordou que há uma questão, relativamente ao acerto de contas, que 
seria melhor esclarecida pela Dra. Irene, assim solicitou que a proposta fosse retirada. -------------  
--- A Proposta Nº 33 / P / 2006 foi retirada. --------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 4 – Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do Exercício de 
2004 – Proposta N.º 34 / P / 2006 -------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando o previsto na alínea e), do nº 2, do art. 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.----------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A aprovação e posterior envio à Assembleia Municipal do Relatório de Gestão e dos 
Documentos de Prestação de Contas relativos ao exercício do ano de 2005, no termos da alínea 
c), do nº 2, do art. 53º da legislação acima referida.”---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que o Relatório das Actividades desenvolvidas é de votação 
facultativa, enquanto que o Relatório de Gestão é de votação obrigatória. ------------------------------ 
--- Nas questões inerentes a Pessoal, existem 283 trabalhadores, dos quais 232 fazem parte do 
quadro, 42 têm contrato de prestação de serviços, avença ou contrato a termo certo e 3 estão 
no regime especial (enclaves). Do conjunto de trabalhadores 51% são homens e 49% são 
mulheres, havendo neste aspecto um equilíbrio em termos de quotas, havendo no entanto 
categorias predominantemente masculinas (ex: pessoal operário) e femininas (ex: pessoal 
administrativo). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Durante 2005 a taxa de absentismo ficou pelos 8%, o que considera bom, tendo em conta 
que estão integradas faltas por doenças, licenças, justificadas, injustificadas, etc. Apesar da 
Câmara não ter contabilidade analítica, informou que relativamente a 2004, a produção 
aumentou 22%.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o Orçamento Municipal, informou que a receita foi de 16.416 milhares de euros, dos 
quais foram constituídos por Receitas Correntes 10.646 milhares de euros e por Receitas de 
Capital 5.769 milhares de euros. Das componentes da receita, os impostos directos representam 
23%. Os investimentos feitos com recurso a Fundos Comunitários foram o POLIS (Azambuja), 
os, as Redes de Esgotos de Vale do Brejo e de Tagarro e Rede de Abastecimento de Água de 
Vila Nova da Rainha, a Ampliação da Rede de Saneamento (Casais de Baixo, Casais de Britos, 
Arrifana e Casais das Boiças), Beneficiação e Reabilitação da Rede Urbana Concelhia 
(Calçadas no Concelho, Reordenamento Urbano das Rua de Santa Quitéria, em Casais das 
Comeiras, Rua 25 de Abril, em Aveiras de Baixo e Rua Pedro Alves Jaleco, em Vila Nova de 
São Pedro, em Vila Nova de São Pedro e Construção da Rede de Águas Pluviais e Residuais 
de Aveias de Cima. Estes foram os programas comunitários que deram origem a transferências 
de receita no valor de, cerca, 1.500 milhares de euros mas também a uma parte significativa do 
passivo, empréstimos contraídos para complementar os Fundos Comunitários. ----------------------- 
--- A despesa atingiu cerca de 17.251.851 euros, superior à receita, mas coberto pelo saldo 
transitado. As despesas de pessoal representam 27,2% do orçamento de 2005, descendo para 
25,7% se retirar as despesas com os eleitos. As despesas de capital somaram 8.099.344 euros, 
dos quais 6.455.000 euros foram investimentos de bens de capital, 1.365.000 euros de 
transferências e 277.000 euros de passivos financeiros.----------------------------------------------------- 
--- Para concluir, informou que no final do ano de 2005 a capacidade de endividamento da 
Câmara estava utilizada em 5,3%, estando por utilizar 94,7%. --------------------------------------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira referiu que o documento é muito extenso para ser 
devidamente analisado em tão pouco tempo, tal como aconteceu com a Carta Escolar. 
Questionou o porquê da diferença de vencimento do Sr. Vereador António Nobre em relação 
aos outros Vereadores.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que constam os vencimentos, actualmente como Vereador e 
anteriormente como Deputado Municipal.------------------------------------------------------------------------ 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira acrescentou que então deveria ser indicado Vereador/ 
Deputado Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que sobre a actividade da Câmara, referiu não tecer 
comentários pois constituem um desenrolar de situações que ao longo do ano foram prestadas 
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pelos órgãos da Câmara mas considera que, deveria haver modéstia pois quem lê o preâmbulo 
fica com a ideia de que houve rasgos muito grandes de estratégia.--------------------------------------- 
--- No que diz respeito ao Relatório de Gestão, observou nas despesas com pessoal, duas 
percentagens totalmente diferentes, uma de 27% (já referida pelo Sr. Presidente) e outra de 
47% nos resultados operacionais (pág. 75).--------------------------------------------------------------------- 
--- Acrescentou ainda que, 2005 foi um ano muito especial porque teve um período eleitoral, por 
isso se comparar as despesas de capital, em 2004 em que houve uma baixíssima execução, 
enquanto que em 2005 houve um aumento muito significativo. -------------------------------------------- 
--- Ainda no que diz respeito à situação financeira, dívidas a terceiros (pág. 152), solicitou 
esclarecimentos relativamente à natureza dos débitos das dívidas ao Estado e outros entes 
públicos e aos fornecedores de imobilizado. -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente começou por dizer que estão presentes Técnicos da área de Finanças para 
fornecer qualquer esclarecimento que os Srs. Vereadores entendam como necessários. ----------- 
--- Relativamente à diferença das percentagens com pessoal, esclareceu que os 27,2% são a 
despesa com pessoal na despesa total da Câmara, no Orçamento Geral e os 47% são a 
componente das despesas com pessoal nos custos operacionais da Câmara, isto é, sem 
investimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Referiu ainda que é normal ter havido um acréscimo das despesas de capital durante 2005 e 
que não teve necessariamente a ver com o facto de terem havido eleições. No ano 2004 as 
receitas da Câmara foram de 13.000.000 euros, se retirar as despesas fixas ficam 4.500.000 
euros. Em 2005, devido ao esforço para garantir fundos comunitários as despesas de capital 
aumentaram para 8.000.000 euros. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara transitou o ano com uma série de dívidas e processos que ainda não foram 
concluídos, em termos de processamento, ou ainda não decorreu o prazo contratual para o 
respectivo pagamento, ou por interesses contabilísticos os próprios fornecedores não 
levantaram os pagamentos, daí haver um mapa com todos os fornecedores. -------------------------- 
--- Quanto ao preâmbulo (pág. 2) passou à leitura e explicação do texto:-------------------------------- 
--- “A gestão autárquica no decurso de 2005 consubstanciou a estratégica que tinha vindo a ser 
desenvolvida ao longo do quadriénio. Assim, consolidadas as questões relativas à estrutura da 
Câmara, à definição das metodologias de trabalho e aos meios a utilizar, foram desenvolvidas 
um conjunto de acções que se inserem nos seguintes vectores estratégicos: uma maior 
proximidade da Câmara com os seus munícipes (…)”, passando a exemplificar que houve 
reuniões descentralizadas, criaram-se serviços descentralizados, as novas tecnologias de 
informação dão acesso a informação sobre a Câmara, etc; “ (…) a preparação do Concelho para 
os impactos e oportunidades decorrentes do Aeroporto da Ota e da melhoria das 
acessibilidades; (…)”, a Câmara está a desenvolver vários Planos de Pormenor e a revisão do 
PDM de modo a preparar o concelho para os impactos decorrentes da instalação do novo 
aeroporto; “ (…) a intervenção concertada com a Sociedade Civil ao nível da Educação, Saúde, 
Segurança, Apoio Social e Cultura; (…)”, ao nível da Educação a Câmara implementou os 
agrupamentos escolares, tem desenvolvido programas com as Associações de Pais nas 
diversas escolas e programas extracurriculares, ao nível da Segurança constituiu os grupos de 
intervenção permanente e está em diálogo permanente com os núcleos da Cruz Vermelha e 
com os Bombeiros, ao nível do Apoio Social, assinou protocolos com as IPSS´s e com a Santa 
Casa da Misericórdia, financiou o Centro de Dia de Vale do Paraíso e de Manique do 
Intendente, está a construir o Centro de Dia de Alcoentre, ao nível da Cultura, assina 
constantemente protocolos para apoio às colectividades e tem normas para atribuição de 
subsídios anuais às colectividades do concelho; “ (…) a construção de equipamentos de índole 
cultural, desportivo e de apoio social; (…)” Páteo Valverde, Biblioteca Municipal, Escolas 
Grandella, de Tagarro e de Aveiras de Cima, Palácio Frederico Arouca, em Alcoentre, Casa da 
Câmara, em Manique do Intendente, etc; “ (…) os programas de recuperação e revitalização 
urbanas, ambiente e qualificação do espaço público; (…)”, estão à vista de todos por todo o 
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concelho; “ (…) Refira-se, também, que a nível de meios financeiros, embora se continue a 
registar uma quebra de receitas decorrente do arrefecimento da actividade económica, o 
Município foi contemplado com reserva de eficiência do Eixo 1 do III QCA.”, a Câmara teve 
centenas de milhares de euros da reserva de eficiência do III QCA que permitiu fazer os esgotos 
de Torre Penalva e Casais de Além, a grande intervenção ao nível de águas pluviais em Aveiras 
de Cima, entre outras intervenções. Concluiu dizendo não haver falta de modéstia no único texto 
de sua autoria em todo o documento.----------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta Nº 34 / P / 2006 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------- 
PONTO 5 – Aplicação dos Resultados Líquidos do Exercício – Proposta N.º 35 / P / 2006 -- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o disposto no ponto 2.7.3. do POCAL, Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que 
determina que quando houver saldo positivo na conta 59-Resultados Transitados, o seu 
montante pode ser repartido da seguinte forma: --------------------------------------------------------------- 
--- a) reforço do Património, ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) constituição ou reforço de reservas------------------------------------------------------------------------- 
--- o ponto 2.7.3.4, do POCAL, que obriga ao reforço do Património até que o valor da conta 51-
Património corresponda a 20% do activo líquido; -------------------------------------------------------------- 
--- o ponto 2.7.3.5, deve-se constituir o reforço anual da conta 571-Reservas Legais no valor 
mínimo de 5% do resultado líquido do exercício.--------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. a transferência do resultado líquido do exercício no valor de 996.374,24€ para a conta 59-
Resultados Transitados;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. a constituição de Reservas Legais no montante de €49.850; ---------------------------------------- 
--- 3. o Reforço do Património no valor de €946.576,24. ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que esta proposta diz respeito à aplicação do resultado líquido 
transitado do ano passado, mas como é uma questão muito técnica solicitou mais 
esclarecimentos aos Técnicos de finanças. --------------------------------------------------------------------- 
--- O Dr. Daniel Vieira esclareceu que relativamente à distribuição dos resultados, é necessário 
efectuar a distribuição para reservas legais, com um valor de 5% do resultado líquido do 
exercício, ou seja, foram 49.850, o restante valor foi para reforço do capital com valor 
remanescente, património.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 35 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------- 
PONTO 6 – Revisão Orçamental – Proposta N.º 36 / P / 2006 ------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a viabilidade legalmente prevista de aplicação do saldo relativo à Gerência de 2005 numa 
Modificação ao Orçamento, revestindo esta a forma de Revisão Orçamental;-------------------------- 
--- o valor do saldo da Gerência de 2005 - €2.659.663,23;--------------------------------------------------- 
--- o protocolo assinado com o Ministério da Educação relativo ao “Programa de Generalização 
do Ensino do Inglês nos 3º e 4º anos do 1º Ciclo do Ensino Básico”. ------------------------------------- 
--- a informação do Ministério da Agricultura respeitante ao Financiamento, para 2006, dos 
Gabinetes Técnicos Florestais. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. A aprovação de uma Modificação ao Orçamento, materializada na 1ª Revisão ao Plano 
Plurianual de Investimentos, ao Plano de Actividades Municipais e aos Orçamentos da Receita e 
da Despesa, nos termos da alínea c), do nº 2, do art. 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
com as alterações introduzidas. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- 2. Que a deliberação a aprovar esta proposta seja sujeita à aprovação da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea a) do art. 64º, conjugado com a alínea b) do nº 2, do art. 53º do 
citado diploma.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta é a primeira revisão orçamental e a distribuição do 
saldo de gerência de 2005. As revisões orçamentais correspondem ao aumento da receita e 
resulta da aplicação do saldo da gestão de 2005, que foi de 2.660.000 euros mas houve duas 
situações que potenciaram o aumento da receita, o protocolo assinado com o Ministério da 
Educação relativo ao ensino do inglês em que a Câmara é ressarcida no valor de 40.000€ 
(custos gastos com os professores de inglês) e a renovação do protocolo com o Ministério da 
Agricultura, respeitante ao funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais para 2006, no valor 
de 24.000€.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O saldo de gerência de 2.660.000€ é para distribuir pelo orçamento, tendo em vista o 
pagamento do mapa de dívidas de 31 de Dezembro que ficaram em saldo e vai reforçar 
situações que tinham verba a definir no orçamento de 2005, para serem contempladas nesta 
distribuição do saldo e vai avançar com os programas comunitários que estão em fase de 
execução ou de aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os capítulos até 0.7. referem-se a despesas correntes e a partir de 0.7 dizem respeito a 
despesas de investimento.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As verbas mais significativas, em termos de reforço orçamental, são as verbas respeitantes a 
investimento (2.047.000 euros). A maior parte diz respeito aos programas comunitários de 
acessibilidades e infra-estruturas viárias, ou seja, ao programa POLIS de Azambuja (programa 
de reparação de estradas e redes de saneamento). Estes programas comunitários têm três 
componentes em termos de financiamento: 55% na parte do POLIS, 50% na parte FEDER, outra 
parte pode ser por recurso a crédito bancário, mas há uma componente que tem que ser 
obrigatoriamente do orçamento municipal. Houve também um reforço de 100.000 euros na verba 
correspondente às Juntas de Freguesia.------------------------------------------------------------------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira questionou se os 100.000 euros de reforço na rubrica da água 
são suficientes para colmatar os valores que tinham sido avançados em sessões, quer da 
Câmara, que da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara não tem uma estimativa firme dos valores 
respeitantes ao consumo de água. Se o reforço não for suficiente, pode-se através de alterações 
orçamentais fazer compensações. Neste momento não pode responder se esta verba, que está 
escrita globalmente para pagamento da água é suficiente e apesar de ter algumas dúvidas que 
venha a ser, seria bom para a Câmara que fosse suficiente.------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou o reforço de 150.000 euros na rubrica dos 
combustíveis, considerando o acréscimo muito significativo; 120.000 euros de verbas que não 
tiveram guarida nas rubricas; rubrica 03.07.01.10., equipamento básico, tem um reforço de 
182.853 euros e mais à frente aparece a mesma nomenclatura com um reforço de 52.874 euros 
(pág. 2); na parte respeitante a viadutos, arruamentos e obras complementares aparecem 
422.750 euros, questionando se tem a ver com a recuperação de vias degradadas e na rubrica 
05 estranhou o reforço significativo em estações de tratamento de águas residuais. ----------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que nalgumas rubricas de carácter geral, convém que fiquem 
com verbas que podem depois colmatar outro tipo de situações, até porque não vai haver outra 
revisão orçamental até ao final do ano.--------------------------------------------------------------------------- 
--- No que diz respeito aos combustíveis, é um conjunto de três tipos de situações: primeira, é o 
aumento esperado dos combustíveis, segunda, é o aumento dos quilómetros percorridos, 
nomeadamente através dos transportes escolares e do transporte das crianças do concelho para 
a prática de natação nas piscinas municipais e terceira, funciona como reserva para colmatar 
outro tipo de situações. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O equipamento básico está repetido várias vezes porque a Aplicação dos Resultados está por 
códigos, assim, o capítulo 01 é Administração Autárquica, 02 Administração e Finanças, 03 
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Ambiente, 04 Urbanismo, 05 Infra-estruturas e Obras Municipais, etc., todos têm o mesmo tipo 
de despesas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A rubrica 07.01.41, Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares, 422.750 euros, é o 
somatório de 68.100 euros relativos às operações especiais de reordenamento urbano, 
nomeadamente a parte correspondente à Câmara da nova empreitada de calçadas que vai ser 
financiada por fundos comunitários, mais 290.650 euros do POLIS de Azambuja, intervenção na 
Rua dos Campinos, Rossio, Ónia, ou seja, todo o “miolo” da vila e mais 64.000 euros da 
intervenção na Rua Pedro Alves Jaleco, em Vila Nova de São Pedro. ----------------------------------- 
--- A 1ª parte é a classificação económica em termos de orçamento e a 2ª parte é a 
discriminação por acções do Plano de Investimentos. --------------------------------------------------------        
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 36 / P / 2006 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e dois votos contra (Grupo do PSD).-------------------------- 
PONTO 7 – Informações-------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1. Vereador António José Mateus de Matos --------------------------------------------------------------- 
--- “Pedido de justificação de falta à presente reunião.”------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
7.2. EMIA – Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja, E.M. ----------------------------- 
--- “Apresentação de contas – ano de 2005” -------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
7.3. Direcção Geral de Contribuições e Impostos ---------------------------------------------------------- 
--- “Lista das taxas IMI por Município para o ano 2005 – Distrito de Lisboa”----------------------------- 
--- 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 dezassete horas e vinte 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
  
 
 
 


