
 

EDITAL 
N.º 148/2006 

--- Joaquim António Sousa Neves Ramos (Dr.), Presidente da Câmara Municipal de Azambuja. -  
--- Torna público, de acordo com as disposições do art.º 91 da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, as 
deliberações da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Azambuja, realizada no dia 20 de 
Novembro de 2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 
1. PROPOSTAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1. Proposta Nº 89 / P / 2006 ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:---------------------------------  
--- “Considerando ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que o Município de Azambuja constituiu, a favor da Socasa – Cooperativa de Habitação 
Económica de Azambuja, CRL, o direito de superfície sobre terrenos em Azambuja e em Vila 
Nova da Rainha;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o pedido da Socasa e a declaração da C.G.D. que se anexam; -----------------------------------------  
--- que as urbanizações em construção pela Cooperativa se enquadram no conceito de 
“construções a custos controlados”; --------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Câmara já deliberou de forma idêntica para ambos os loteamentos. -------------------------   
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1) Que a Câmara autorize a Socasa a hipotecar a favor da Caixa Geral de Depósitos o direito 
de superfície respeitante aos lotes: ---------------------------------------------------------------------------------  
--- 6 a 20, 73, 155 a 158 e 160 a 164 do loteamento de Azambuja e 74 a 96 do loteamento de 
Vila Nova da Rainha.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 ) Que em caso de reversão ou de resolução subsistam as hipotecas constituídas pela 
Socasa a favor da Caixa Geral de Depósitos.” -------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 89 / P / 2006 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos PS e PSD) e uma abstenção (Grupo CDU). ----------------------------------------  
1.2. Proposta Nº 95 / P / 2006 ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:---------------------------------  
--- “1. Considerando que a empreitada da Reabilitação/ Ampliação da Escola Almeida Grandella 
em Aveiras de Cima, adjudicada à empresa Virgílio Sousa Leal – Construções e Obras Públicas, 
Lda., tem sofrido atrasos na sua execução; -----------------------------------------------------------------------  
--- 2. Considerando que, à data, a obra ainda se encontra por concluir; ----------------------------------  
--- 3. Considerando que conforme informação do DIOM e de acordo com o disposto no artigo 
201º do Decreto-Lei nº 59/99 de 2 de Março, a empresa incorre em multa contratual que atinge o 
valor de 20% da adjudicação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Propõe-se:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que, nos termos da citada legislação, seja aplicada a multa à empresa Virgílio Sousa Leal – 
Construções e Obras Públicas, Lda. no valor de 30.531,41€ (trinta mil quinhentos e trinta e um 
euros, quarenta e um cêntimos).”-------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 95 / P / 2006 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo PS) e três abstenções (Grupos PSD e CDU). ---------------------------------------  



 

1.3. Proposta Nº 96 / P / 2006 ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:---------------------------------  
--- “Considerando que:---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Na sequência de várias falências de empreiteiros que se encontravam a realizar trabalhos 
para a CMA, ficaram diversas reclamações de munícipes, por resolver; ---------------------------------  
--- Nestes casos os lesados dificilmente serão ressarcidos dos valores dispendidos, para 
resolver os problemas criados pelo empreiteiro, por não terem a quem reclamar; --------------------  
--- Verifica-se ainda que muitas das situações se referem a saneamento básico, abastecimento 
de água e circulação rodoviária; -------------------------------------------------------------------------------------  
--- Compete à CMA assegurar manutenção e reparação de deficiências nestes sistemas; ---------  
--- A Câmara poderá descontar os montantes dispendidos nas garantias bancárias, ou no acerto 
de contas com a administração judicial; ---------------------------------------------------------------------------    
--- Tenho a honra de propor que a Câmara em casos pontuais devidamente identificados e 
comprovados pelos serviços, delibere ressarcir os munícipes das importâncias dispendidas com 
situações manifestamente comprovadas de responsabilidade dos empreiteiros em estado de 
falência, mediante apreciação caso a caso pela Câmara.” ---------------------------------------------------    
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 96 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------  
1.4. Proposta Nº 97 / P / 2006 ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:---------------------------------  
--- “Considerando:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O interesse manifestado pela empresa Radiomóvel, Telecomunicações, S.A., no 
arrendamento de uma parcela de terreno do prédio rústico sito em Vale do Judeu, propriedade 
deste Município, para instalação de uma estação de radiocomunicações; ------------------------------  
--- Que no mesmo prédio já foram arrendadas outras duas parcelas de terreno à Telecel e à 
Optimus; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que, do ponto de vista das plantas de condicionantes e ordenamento do PDM em vigor, não 
há obstáculos ao licenciamento deste tipo de equipamento, embora sujeito a licenciamento na 
Divisão de Gestão Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A aprovação do arrendamento e da minuta do respectivo contrato.” -----------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 97 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------  
1.5. Proposta Nº 99 / P / 2006 ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e que a seguir se transcreve: ------------------------------  
--- “Considerando ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A necessidade de assegurar o contacto permanente dos funcionários e agentes constantes 
em lista anexa, dada a especificidade das suas funções ------------------------------------------------------  
--- a necessidade de adopção de medidas que, sem prejuízo da eficácia e pleno funcionamento 
dos serviços, racionalizem o uso dos telemóveis ----------------------------------------------------------------                                                                                    
--- Proponho que a afectação de telemóveis a funcionários e agentes se processe de acordo com 
as normas em anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Normas de utilização de telemóveis --------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando a necessidade de assegurar o contacto permanente dos funcionários e agentes 
constantes em lista anexa, dada a especificidade das suas funções; -------------------------------------  
--- Considerando a necessidade de adoptar medidas que, sem prejuízo de eficácia e pleno 
funcionamento dos serviços, racionalizem o uso dos telemóveis e permitam, simultaneamente, 



 

reduzir aqueles custos, num quadro global de redução de encargos de funcionamento do 
Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Determina-se, nos termos do art. 72º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei 5/A/2002, de 11 de Janeiro, o seguinte: -----------------------------------------------  
--- 1. A afectação de telemóvel aos funcionários e agentes com os limites, por período de 
facturação, nos termos da lista em anexo. ------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Os limites fixados no número anterior podem ser ultrapassados em situações excepcionais, 
mediante autorização do Presidente da Câmara, por proposta dos Vereadores com competência 
delegada, ou, quando se trate de serviços directamente dependentes do Presidente, por 
proposta dos respectivos Dirigentes. -------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os custos com a utilização de telemóvel que 
excedam os limites fixados no ponto 2, serão debitados ao respectivo utilizador no respectivo 
vencimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4. Por proposta devidamente fundamentada dos Vereadores e dos Dirigentes dos serviços 
directamente dependentes do Presidente da Câmara, poderão ser atribuídos telemóveis a outros 
funcionários ou agentes, mediante autorização do Presidente da Câmara, sendo os respectivos 
limites e condições de utilização definidos caso a caso. ------------------------------------------------------  
 Plafond 
Presidente / Prés. Assemb. / Vereadores / Chefe Gab. / Adj. S/L 
Directores de Departamento (4) 50 € 
Chefes de Divisão (5) 25 € 
GAP e GAV (6) 15 € 
G.A.C. (1) 15 € 
Nirp. (1) 15 € 
Gap. Informática (3) 15 € 
Encarregados (6) 50 € 
Protecção Civil (4) 15 € 
D.A.F. (2) 15 € 
DIOM – Técnicos (7) 15 € 
D.I.S.C. (3) 15 € 
D.U. (2) 15 € 
D.A. (1) 15 € 
Acção Social (1) 15 € 
Fiscalização Municipal (2) 15 € 
Estação Elevatória Virtudes S/L 
Piquete de Águas S/L 
Autocarro (50 Lugares) 15 € 
Brigada do Alcatrão 15 € 
Guardas Nocturnos (3) 15 € 
Electricista 15 € 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 99 / P / 2006 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos PS e CDU) e duas abstenções (Grupo PSD).---------------------------------------  
1.6. Proposta Nº 32 / VP-LS / 2006 ---------------------------------------------------------------------------------  



 

--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proposta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Considerando:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que é competência da Câmara Municipal de Azambuja a gestão e realização de 
investimentos na rede de água publica; ----------------------------------------------------------------------------  
--- A existência de um aglomerado populacional, site nos Casais de Vale Fojo, o qual não possui 
rede de água pública, reivindicação com alguns anos, feita por quem lá habita; -----------------------  
--- Os ofícios da Junta de  Freguesia de Vale do Paraíso, em anexo, os quais manifestam 
vontade de colaborar com a Câmara Municipal de Azambuja, no alargamento da rede de água 
pública para os Casais de Vale do Fojo;----------------------------------------------------------------------------  
--- Que, do levantamento efectuado resulta, a titulo de material a adquirir para realizar a obrar, 
as quantidades de :-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1600 m de tubo PAD (63x10 Kg) (1,258 € c/m) =2.012,80 € ---------------------------------------------  
--- 16 uniões (63) (11,70 € cada) = 187,20 € ---------------------------------------------------------------------  
--- 16 TES (63) (17,568 € cada) = 281,088 € ---------------------------------------------------------------------  
--- 2 Torneiras tubo (63) (26,24 €) = 52,48 € ----------------------------------------------------------------------  
--- Sendo o valor total da aquisição, já com IVA incluído, de 3.065,617 €, conforme orçamento 
em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A aprovação do protocolo em anexo, o qual refere que a Câmara Municipal deverá adquirir os 
materiais necessários e citados na presente proposta e os entrega à Junta de Freguesia de Vale 
do Paraíso, a qual realizará a obra de fornecimento de água aos Casais de Vale do Fojo, com o 
acompanhamento técnico por parte desta câmara.” ------------------------------------------------------------  
--- Minuta de Protocolo ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, aqui representada pelo 
seu Presidente, Joaquim António Ramos --------------------------------------------------------------------------  
--- e ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, adiante designada por Junta, aqui representada 
pelo seu Presidente, António Batista Marques,-------------------------------------------------------------------  
--- Celebram entre si, o seguinte protocolo,------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que é competência da Câmara Municipal de Azambuja a gestão e realização 
de investimentos na rede de água pública; ------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando a existência de um aglomerado populacional, sito nos Casais de Vale do Fojo, 
o qual não possui rede de água pública, reivindicação com alguns anos, feita por quem lá habita; 
--- Considerando os ofícios da Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, em anexo, os quais 
manifestam vontade de colaborar com a Câmara Municipal de Azambuja, no alargamento da 
rede de água pública para os Casais de Vale do Fojo;---------------------------------------------------------  
--- Considerando que, do levantamento efectuado resulta, a título de material a adquirir para 
realizar a obra, as quantidades de: ----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1600 m de tubo PAD (63x10 Kg) (1,258€ c/ m) = 2.012,80€----------------------------------------------  
--- 16 uniões (63) (11,70€ cada) = 187,20€------------------------------------------------------------------------  
--- 16 TES (63) (17,568€ cada) = 281,088€------------------------------------------------------------------------  
--- 2 Torneiras tubo (63) (26,24€) = 52,48€ ------------------------------------------------------------------------  



 

--- Sendo o valor total da aquisição, já com IVA incluído, de 3.065,617€, conforme orçamento em 
anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- Cláusula Primeira -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara compromete-se a adquirir os materiais necessários e citados no presente protocolo 
e entregá-los à Junta de Freguesia de Vale do Paraíso.-------------------------------------------------------  
--- Cláusula Segunda-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Junta compromete-se a realizar a obra de fornecimento de água aos Casais de Vale de 
Fojo, com o acompanhamento técnico por parte desta Câmara, utilizando os materiais 
fornecidos pela Câmara Municipal.” ---------------------------------------------------------------------------------    
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 32 / VP-LS / 2006 e a Minuta de protocolos 
aprovadas por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------  
1.7. Proposta Nº 98 / P / 2006 ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcrevem: ------------------------------  
--- “Considerando que:---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Com a aproximação da época Natalícia as Juntas de Freguesia do Concelho pretendem 
instalar em diversos espaços públicos iluminação de Natal;--------------------------------------------------  
--- A Câmara tem apoiado em anos anteriores as Juntas de Freguesia na aquisição e instalação 
de iluminação de Natal; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- é competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio às Freguesias. -------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a Câmara aprove a atribuição das verbas abaixo indicadas às Juntas de Freguesia, a 
título de comparticipação na iluminação de Natal ---------------------------------------------------------------  
Junta de Freguesia de Alcoentre 2.500 Euros 
Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo 2.000 Euros 
Junta de Freguesia de Aveiras de Cima  2.500 Euros 
Junta de Freguesia de Azambuja  1.500 Euros 
Junta de Freguesia da Maçussa   1.500 Euros 
Junta de Freguesia de Manique do Intendente 2.000 Euros 
Junta de Freguesia de Vale do Paraíso 1.500 Euros 
Junta de Freguesia Vila Nova da Rainha  1.500 Euros 
Junta de Freguesia de Vila Nova S. Pedro 1.750 Euros 

TOTAL 16.750 Euros 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 98 / P / 2006 aprovada por unanimidade. -----------  
1.8. Proposta Nº 100 / P / 2006 --------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcrevem: ------------------------------  
--- “Considerando que:---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Junta de Freguesia da Maçussa efectuou despesas no valor de 565,68 euros no aluguer de 
uma rectroescavadora aquando da última intempérie; --------------------------------------------------------  
--- À data a Câmara não tinha nenhuma máquina a laborar, por se encontrarem avariadas; ------  
--- A urgência dos serviços a prestar na limpeza dos deslizamentos de terras que obstruíam a 
via pública, resultantes das fortes chuvadas; ---------------------------------------------------------------------  
--- Estes trabalhos tiveram o aval do Sr.Vice-Presidente, na qualidade de Coordenador da 
Protecção Civil Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

--- A atribuição de um apoio financeiro à Junta de Freguesia da Maçussa de 565,68 Euros para 
fazer face às despesas por esta efectuada.” ---------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 100 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ------------  
1.9. Proposta Nº 31 / VP-LS / 2006 ---------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  
--- “Considerando que:---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- M.O.D. reside em casa própria numa freguesia do Concelho de Azambuja; -------------------------  
--- A habitação não reúne o mínimo de condições de habitabilidade, pois chove dentro da 
habitação, não existem portas interiores, não possui casa de banho, existindo apenas uma 
sanita dentro do espaço cozinha;-------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Munícipe sobrevive apenas com o rendimento da prestação do Rendimento Social de 
Inserção e não tem condições económicas para fazer as melhorias necessárias para que a 
habitação reúna as condições mínimas de habitabilidade; ----------------------------------------------------  
--- Devido aos fracos recursos económicos da Munícipe foi solicitado apoio à Junta de Freguesia 
local assim como ao Instituto de Segurança Social Serviço Local de Vila Franca de Xira com 
objectivo de comparticiparem no custo da mão de obra a ser utilizada na melhoria da habitação;  
--- Conforme parecer técnico do Engenheiro do DIOM a habitação necessita da colocação do 
telhado e do respectivo forro, a construção da casa de banho, assim como a colocação das 
portas interiores;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Propõe-se que:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Esta situação seja apoiada na atribuição de materiais para beneficiação da habitação cujo o 
valor é de 1.586,93€ acrescido de IVA tem cabimento na Acção do Plano 02.03.03.00-05-
07.01.02.03.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 31 / VP-LS / 2006 aprovada por unanimidade. -------  
1.11. Proposta Nº 42 / V-ML / 2006 ---------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
--- “Considerando:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a dinamização da vida cultural, recreativa e desportiva no Concelho deve ser estimulada 
pela participação efectiva dos cidadãos; ---------------------------------------------------------------------------  
--- A participação dos atletas veteranos Carlos Batalha e Manuel Lourenço, munícipes do nosso 
Concelho, na edição de 2004 da Corrida de São Silvestre, na ilha de São Miguel; --------------------  
--- Que devido à sua brilhante classificação nessa prova, foram convidados pela Associação de 
Atletismo de São Miguel, a participar na edição deste ano, que decorre a 28 de Dezembro; -------  
--- Que a referida Associação apenas pode suportar a estadia dos dois atletas e que o valor das 
viagens é de 265 euros cada uma.-----------------------------------------------------------------------------------  
--- Tenho a honra de propor: -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A atribuição a cada atleta de um apoio financeiro no valor de 132,5 euros correspondente à 
metade do valor de cada viagem.” -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 42 / V-ML / 2006 aprovada por unanimidade. --------  
1.12. Proposta Nº 43 / V-ML / 2006 ---------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
--- “Tendo em conta:------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que é da responsabilidade das Autarquias, ao abrigo do Decreto-Lei 159/99, o transporte 
escolar de alunos do 1º Ciclo; -----------------------------------------------------------------------------------------  



 

--- Que os alunos do 1º Ciclo residentes em Arrifana necessitam de transporte escolar para a 
EB1 de Manique do Intendente;---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a Junta de Freguesia da Maçussa possui transporte próprio transportando já os alunos 
residentes na Maçussa para o mesmo destino; ------------------------------------------------------------------  
--- A inexistência de transportes públicos (Táxi) com capacidade para efectuar o respectivo 
transporte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho que a Câmara delibere:--------------------------------------------------------------------------------  
--- Que o transporte dos alunos residentes em Arrifana passe a ser efectuado no veículo da 
Junta de Freguesia da Maçussa; -------------------------------------------------------------------------------------  
--- A contrapartida financeira de 17,50€/ diários pelo assegurar desse transporte.” -------------------  
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 43 / V-ML / 2006 aprovada por unanimidade. --------  
1.13. Ministério das Finanças e da Administração Pública – Gabinete do Secretário de 
Estado Adjunto e do Orçamento -----------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou os seguintes Relatórios:------------------------------------------------------  
--- “Auditoria à Gestão Financeira em Ambiente POCAL no Município de Azambuja – Relatório 
Nº.916/2005.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Avaliação do sistema de controlo interno no âmbito da fiscalização de obras particulares no 
Município de Azambuja – Relatório nº 932/ 2005.” --------------------------------------------------------------  
--- A Câmara tomou conhecimento e procedeu à apreciação dos documentos em causa. ----------   
2. Informações------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1. Informação N.º 10 / P / 06 ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Assunto: Modificação ao orçamento ----------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 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 10 de Novembro, que se 
anexam:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1ª Alteração ao Orçamento da Receita -------------------------------------------------------------------------  
--- 10ª Alteração ao Orçamento da Despesa ----------------------------------------------------------------------  
--- 10ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos” -------------------------------------------------------  
--- A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------  
2.2. Câmara Municipal de Azambuja – Departamento de Urbanismo---------------------------------  
--- “Processos despachados no mês de Outubro ----------------------------------------------------------------  
--- A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------  
                                                                                                          
--- Para conhecimento geral se publica este Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados 
nos lugares públicos do costume. -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Secção de Expediente Geral, 5 de Dezembro de 2006. ---------------------------------------------------  
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

Joaquim António Ramos (Dr.) 


