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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 02 DE ABRIL DE 2007. -------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sede da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo. ------------------------ 
--- A reunião teve início às dezassete horas e cinquenta 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 DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente dirigiu uma saudação especial ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de 
Aveiras de Baixo, a todos os elementos da Junta, à Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia 
e a toda a população. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informou não ter estado presente na visita à freguesia porque teve que acompanhar o Sr. 
Ministro da Agricultura numa visita pelo concelho. Nesta visita foi feita a primeira candidatura on-
line, na Caixa de Crédito Mútuo de Azambuja, que dispõe de um balcão para esse efeito. ---------  
--- Outra questão tratada teve que ver com a cultura do tomate, muito importante para a 
economia do concelho. As Associações de Agricultores de Tomate e as fábricas de 
transformação de tomate andam muito preocupados com o fim do subsídio destinado à 
produção. O Sr. Ministro comprometeu-se a negociar com Bruxelas, durante o presente mês, 
para que não termine o subsídio à produção de tomate. -----------------------------------------------------   
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Tiago Cristóvão solicitando a criação de um skate park em Aveiras de Baixo, 
uma vez que na freguesia não existe local próprio para a prática deste desporto, estando, os 
seus praticantes, a ser constantemente chamados a atenção e ameaçados por praticarem em 
lugares não próprios.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que irá avaliar uma hipótese para instalação de um skate park.---  
--- Interveio o Sr. Silvino Lúcio, Presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo referindo 
que os locais visitados pelo executivo demonstram as preocupações da Junta e por isso espera 
que a visita e a presente reunião sejam proveitosas em benefício da freguesia. Agradeceu a 
presença da Câmara na freguesia de Aveiras de Baixo. -----------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos agradecendo a receptividade de todos os 
elementos da Junta e Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------------------------  
--- Relembrou que o Grupo do PSD apresentou uma proposta, aprovada por unanimidade, para 
a construção de passeios entre as localidades de Aveiras de Cima e Aveiras de Baixo e os 
respectivos cemitérios. Assim sendo, solicitou cópia de toda a correspondência trocada com a 
Estradas de Portugal (entidade responsável) sobre este assunto. -----------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que na visita à freguesia de Aveiras de 
Baixo, ficou particularmente preocupado com a exposição do Sr. Presidente da Junta sobre o 
que é necessário fazer relativamente ao cemitério, deixando a sua disponibilidade para a 
resolução do problema.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Outra questão prende-se com uma notícia que veio a público sobre uma hipotética 
deslocalização das instalações fabris da Avipronto para o concelho do Cartaxo. Não pode ignorar 
os problemas de natureza ambiental destas instalações, que ao longo dos anos se tem tentado 
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minorar e não pode deixar de manifestar a sua preocupação com mais esta deslocalização, 
pretendendo da Câmara todos os esclarecimentos possíveis sobre este assunto. --------------------  
--- Sobre as urgências médicas no Centro de Saúde de Azambuja, também foi publicado, por um 
órgão de comunicação social, uma lista com o encerramento de diversos serviços 
(aproximadamente 55) entre os quais as urgências do Centro de Saúde de Azambuja. 
Questionando se para além do encerramento das urgências a partir das 22 horas, também será 
encerrado o serviços das 17 horas às 22 horas. ---------------------------------------------------------------  
--- Outro assunto que pretende ver esclarecido tem que ver com as funcionárias auxiliares de 
limpeza do Município. Teve conhecimento que estas funcionárias têm sido pressionadas para 
alteração de horários de trabalho. Pelo teor da queixa, pela qual teve conhecimento, as 
funcionárias que residem fora da sede do concelho, estão em risco de ver os seus horários de 
trabalho a não coincidir com o horário dos transportes públicos. Questionando como se 
deslocarão estas funcionárias para cumprir os horários que se lhes pretende ser fixados. ----------  
--- Para finalizar questionou o ponto de situação da Escola Grandella, em Aveiras de Cima. A 
obra vai arrastando-se, já foi aprovada a aplicação de uma multa ao empreiteiro mas a escola 
continua indisponível para os utentes. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Relativamente à questão colocada pelo Sr. Vereador António José Matos, o Sr. Presidente 
respondeu que já foi contactada a Estradas de Portugal, que respondeu não ter verba e que se a 
Câmara assim o entendesse que avançasse com a obra. Em Aveiras de Baixo houve um Senhor 
que fez um muro para suporte de terras, a Câmara solicitou que o muro fosse feito de modo a 
permitir a construção dos passeios e a Estradas de Portugal embargou a obra. Neste momento 
está em negociações a construção do muro de suporte de terras de modo a permitir que a 
Câmara possa fazer alguma intervenção.------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre o calcetamento do cemitério, houve duas empreitadas de calcetamento no concelho, 
em que os locais a calcetar foram previamente combinados com os Srs. Presidentes de Junta. A 
terceira empreitada geral de calcetamento será feita nos mesmos moldes, os Srs. Presidentes de 
Junta definirão critérios para decidir as prioridades de calcetamento na sua freguesia. --------------  
--- A lista publicada sobre o encerramento das urgências refere-se às urgências nocturnas, 
situação que já aconteceu. Não tem conhecimento de nenhuma alteração (nem para melhor, 
nem para pior) à situação actual.-----------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre a Avipronto, não se trata de uma deslocalização, trata-se de fazer uma outra actividade 
e, como não há terrenos disponíveis nas imediações das instalações em Azambuja, irá para o 
Cartaxo. As relações da Câmara com a Avipronto não têm sido as melhores, por razões que não 
escapam ao olfacto de qualquer pessoa que passe junto das instalações da Avipronto, que já 
mereceram diversas intervenções da Câmara e do Ministério do Ambiente, de modo a que se 
cumpram os requisitos ambientais. --------------------------------------------------------------------------------      
--- Os horários das funcionárias auxiliares de limpeza serão conciliados, no sentido das pessoas 
com maiores dificuldades de acesso à sede do concelho, possam ter condições para exercer a 
sua actividade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Pensa que as obras na Escola Almeida Grandella, em Aveiras de Cima, estão concluídas. Em 
relação à multa a aplicar houve recurso por parte do empreiteiro e neste momento a situação 
está a ser analisada pelos juristas da Câmara e do empreiteiro de modo a chegar-se a uma 
conclusão sobre esta matéria. --------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre reiterou o pedido de informação sobre a situação financeira do 
Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente referiu que no final da semana as contas serão alinhavadas e poderá 
fornecer a informação sobre a situação financeira do Município.-------------------------------------------  
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--- O Sr. Vereador António José Matos referiu achar estranho que não haja correspondência 
trocada entre a Câmara e a Estradas de Portugal. Acrescentou que no seu entender o assunto 
ficou esquecido e nunca foi tratado e só agora, que falou na proposta, voltou a ser lembrado. As 
propostas apresentadas pela oposição, aprovadas por unanimidade, caem no esquecimento, 
ainda que visem o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das populações.---------------------  
--- O Sr. Vice-presidente referiu ter intervido pessoalmente nas conversações com a Estradas de 
Portugal sobre a construção dos passeios.----------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos respondeu que o muro não foi embargado verbalmente e 
se chegou a conhecimento da Câmara não terá sido oralmente.-------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente acrescentou que terá havido correspondência trocada entre a Estradas de 
Portugal e o proprietário da obra. ----------------------------------------------------------------------------------    
--- O Sr. Vice-presidente referiu que a interferência da Câmara no processo prende-se com o 
interesse na construção do muro de modo a facilitar a possível construção de passeios. -----------     
--- APROVAÇÃO DE ACTAS---------------------------------------------------------------------------------------  
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 19 de Fevereiro de 2007 foi aprovada por 
unanimidade. A acta foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter 
sido previamente distribuído pelos membros da Câmara.---------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 05 de Março de 2007 foi aprovada por 
unanimidade. A acta foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter 
sido previamente distribuído pelos membros da Câmara.---------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 19 de Março de 2007 foi aprovada por maioria, 
com seis votos a favor e uma abstenção (Sr. Vereador Marco Leal do PS). A acta foi assinada, 
sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente distribuído pelos 
membros da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Alteração ao Regulamento de Urbanização e Edificação e das Taxas e 

Compensações – Proposta Nº 23 / P / 2007 ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “ASSUNTO: alteração ao Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e das Taxas e 
Compensações--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que terminou o período de apreciação pública do projecto de alteração do 
Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e das Taxas e Compensações em vigor. --- 
--- Considerando o teor da informação técnica que se anexa. ---------------------------------------------- 
--- Considerando a proposta de texto final em anexo, que aqui se dá por integralmente 
reproduzido e que contém as alterações já devidamente inseridas nos locais próprios.-------------- 
--- PROPONHO QUE ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64º e nas alíneas 
a) e e) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, delibere aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal o 
texto final relativo à alteração ao Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e das 
Taxas e Compensações, em vigor no Município, publicado na II Série do Apêndice n.º 10 do DR 
n.º 17, de 21 de Janeiro de 2003, e na II Série do Apêndice n.º 24 do DR n.º 36, de 21 de 
Fevereiro de 2005.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta já foi presente em sessão de Câmara, 
tendo depois estado em discussão pública para recolha de sugestões e reclamações. Informou 
estar presente o Sr. Arquitecto Miguel Marques dos Santos para qualquer esclarecimento. -------- 
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--- O Sr. Arquitecto Marques dos Santos esclareceu que houve uma sugestão em que o 
munícipe propôs que se excepcionasse a construção de garagens no artigo que limita a 
construção de anexos. A ideia de limitar os anexos a uma área ou percentagem pretende que 
para além da construção licenciada não apareça uma proliferação de construções anexas. A 
área máxima, 30 m², para anexos não permitia a construção de uma garagem para dois carros 
(obrigação mínima para moradias) e para uma pequena arrecadação, daí ter-se aumentado a 
área para 45m². -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Outra alteração diz respeito ao ruído, como houve uma alteração à Lei Geral do Ruído, a 
Câmara remete a observância do ruído para as condições impostas na Lei Geral.-------------------- 
--- Outra adaptação teve que ver com as remissões à Lei das Finanças Locais.----------------------- 
--- No preâmbulo do Regulamento fala-se da Lei nº 53-E/2006, de 29 de Dezembro que aprova 
o regime geral das taxas das autarquias locais, este regime obriga a que o Município 
fundamente o cálculo do valor das taxas que aplica, esta Lei entrou em vigor no inicio do ano e 
irá obrigar a que todos os Regulamentos da Câmara tenham que ser alterados para 
fundamentação do cálculo das taxas.-----------------------------------------------------------------------------    
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 23 / P / 2007 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
Ponto 2  – Concurso Público Internacional para a Concessão da Exploração e Gestão dos 

Serviços Públicos de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais de 
Azambuja – Constituição de Júri – Proposta Nº 22 / P / 2007 ----------------------------- 

--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Foi aprovada no dia 14/02/07, em Reunião de Câmara a Proposta nº 15/P/2007 referente à 
autorização do lançamento de processo de Concurso Público Internacional para a Concessão da 
Exploração e Gestão dos Serviços Públicos de Distribuição de Água e Drenagem de Águas 
Residuais de Azambuja;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No ponto 18.2 do Programa de Concurso são identificados os elementos que constituem a 
Comissão de Abertura; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Se verificou que não foram mencionadas na mesma comissão os vogais suplentes; ------------- 
--- Tenho a honra de propor, que a Câmara delibere designar como vogais suplentes o Sr. 
Manuel Rodrigues, que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos, o Eng. 
Nelson Santos, a Dra. Irene Lameiro e o Dr. Ricardo Portela.” --------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta tem que ver com o júri da Comissão de 
Abertura de propostas do Concurso Público Internacional para a Concessão da Exploração e 
Gestão dos Serviços Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais de 
Azambuja e nomeia mais pessoas para a Comissão uma vez que duas das Técnicas nomeadas 
estão grávidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. vereador António José Matos referindo que o concurso volta mais uma vez a 
sessão de Câmara para alteração do Caderno de Encargos. Assumindo uma postura coerente 
nesta matéria, o PSD votará contra esta proposta. ------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. vereador António Nobre solicitando explicações sobre a diferença entre as 
duas propostas enviadas (inclusão da Dra. Irene Lameiro e do Dr. Ricardo Portela).----------------- 
--- Outra questão tem que ver com a configuração dos elementos da Comissão que irá apreciar 
as propostas, uma vez que considera que a especial natureza das funções do Dr. Manuel 
Rodrigues (representação do Município nos litígios e assessoria jurídica) não são compatíveis 
com o de vogal suplente que substitui o Presidente do Júri, uma vez que o risco de litígio neste 
processo é muito elevado, não só pelos concorrentes mas por todas as pessoas afectadas.------- 
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--- Respondeu o Sr. Presidente que foi decidido incluir, à cautela mais dois elementos, daí o 
envio de duas propostas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o Dr. Manuel Rodrigues informou que as duas Técnicas que engravidaram são as 
juristas da Câmara, considerando importante ter alguém desta área na Comissão. Quando este 
tipo de concurso entra em litígio, são entregues a gabinetes de advogados especializados nesta 
matéria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 22 / P / 2007 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), uma abstenção (Grupo da CDU) e dois votos contra (Grupo do 
PSD). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3  – Atribuição de Apoio Financeiro – Proposta Nº 7/ VP-LS / 2007 ------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que á atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações; ---------- 
--- Que nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 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; ---------------------------------------- 
--- O pedido apresentado pelo Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo, em anexo. ---------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição de um subsídio no valor de 9.000,00€ (nove mil euros), destinado a apoiar os 
custos com substituição da instalação eléctrica do edifício onde funciona o Centro Social e 
Paroquial de Aveiras de Baixo.” ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta vem no sentido de atribuir um 
subsídio no valor de 9.000,00€ ao Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo, uma vez que 
necessita substituir, com urgência, a instalação eléctrica do edifício onde funciona. ------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 7 / VP-LS / 2007 aprovada por unanimidade.------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4 – Associação da CMA na Federação dos Bombeiros do Distrito de Lisboa – Centro 

de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal de Azambuja – Proposta 
Nº 7 / V-JMP / 2007 ------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Para que exista uma maior interligação entre as Associações de Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Azambuja e, considerando a proposta apresentada pela Federação dos Bombeiros 
do Distrito de Lisboa, em anexo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja se torne associada da Federação dos Bombeiros do 
Distrito de Lisboa, na qualidade de Associado Extraordinário, sendo pago, anualmente, uma 
quota no valor de 150€. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Reiniciada a sessão o Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta proposta visa a 
adesão do Município à Federação dos Bombeiros do Distrito de Lisboa. Depois de uma 
conversa com os Bombeiros de Azambuja, considerou esta adesão importante por permitir uma 
maior interligação entre os Corpos de Bombeiros do Distrito. A quota anual é de 150€. -------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre solicitou esclarecimentos sobre a finalidade desta Federação e 
sobre as vantagens para o Município ao associar-se a uma entidade desta natureza. --------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos reiterando a questão das vantagens para o 
Município e para os Bombeiros do Concelho por a Câmara se tornar associada desta 
Federação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas solicitou que a proposta fosse retirada para poder ser 
melhor esclarecido sobre este assunto. --------------------------------------------------------------------------  
--- A Proposta nº 7 / V-JMP / 2007 foi retirada. ----------------------------------------------------------------- 
Ponto 5 – Conselho Municipal de Segurança de Azambuja – Instalação e Proposta de 

Regulamento – Proposta Nº 8 / V-JMP / 07 ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta e o Regulamento que a seguir 
se transcrevem: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A lei nº 33/98, de 18 de Julho, que criou os conselhos municipais de segurança, entidades 
com funções de natureza consultiva, de articulação, informação e cooperação, com os objectivos 
de promover o conhecimento e a discussão sobre a situação de segurança do município e de 
formular propostas e emitir pareceres no sentido da resolução de problemas relacionados. -------- 
--- Que com vista à instituição em concreto do Conselho Municipal de Segurança de Azambuja, é 
necessário que a Assembleia Municipal elabore e aprove um regulamento provisório (art. 6º, nº 
1), o qual será sujeito a parecer do Conselho antes da sua aprovação definitiva (art. 6, nº 2 e 3). 
Compete ainda à Assembleia Municipal a designação de um conjunto de cidadãos de 
reconhecida idoneidade, em número não superior a 20 [art. 5º, nº 1, al. j)]. ----------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que de forma a dar início ao processo de instalação do Conselho Municipal de Segurança de 
Azambuja, que a Câmara Municipal, usando da faculdade prevista no art. 53º, nº 2, alínea a) da 
lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na versão dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Março, delibere 
propor à Assembleia Municipal: ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. A aprovação da proposta de Regulamento Provisório em anexo, para emissão do parecer 
pelo Conselho, conforme previsto no art. 6º, nº 2 da Lei nº 33/98, de 18 de Julho; -------------------- 
--- 2. Que seja indicado pela Assembleia Municipal um conjunto de 5 cidadãos de reconhecida 
idoneidade que venham a compor o Conselho, para os efeitos previstos no art. 5º, nº 1, alínea j) 
da Lei nº 33/98.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Azambuja ------------------------------- 
--- Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 6.º da Lei n.º 33/98, de 18 de Julho, a 
Assembleia Municipal de Azambuja aprova o seguinte Regulamento:------------------------------------ 
--- CAPÍTULO I --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Princípios Gerais --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 1.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Conselho Municipal de Segurança) --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Conselho Municipal de Segurança de Azambuja, adiante designado por Conselho, é uma 
entidade de âmbito municipal com funções de natureza consultiva, que visa promover a 
articulação, a troca de informações e a cooperação entre entidades que, na área do Município de 
Azambuja, têm intervenção ou estão envolvidas na prevenção e na garantia da inserção social e 
da segurança e tranquilidade das populações. ----------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 2.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Objectivos)---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Conselho tem por objectivos:--------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação de segurança na área do 
Município, através da consulta entre todas as entidades que o constituem;----------------------------- 
--- b) Formular propostas de solução para os problemas de marginalidade e segurança dos 
cidadãos no Município de Azambuja e participar em acções de prevenção;----------------------------- 
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--- c) Promover a discussão sobre medidas de combate à criminalidade e à exclusão social no 
Município; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Aprovar pareceres e solicitações a remeter a todas as entidades que julgue oportunos e 
directamente relacionados com as questões de segurança e inserção social. -------------------------- 
--- Artigo 3.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Competências)----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para a prossecução dos objectivos previstos no artigo anterior, compete ao Conselho emitira 
parecer sobre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) A evolução dos níveis de criminalidade na área do Município;--------------------------------------- 
--- b) O dispositivo legal de segurança e a capacidade operacional das forças de segurança no 
Município; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Os índices de segurança e o ordenamento social no âmbito do Município;----------------------- 
--- d) Os resultados da actividade Municipal de protecção civil e de combate aos incêndios; ------- 
--- e) As condições materiais e os meios humanos empregues nas actividades sociais de apoio 
aos tempos livres, particularmente dos jovens em idade escolar; ------------------------------------------ 
--- f) A situação socio-económica Municipal; -------------------------------------------------------------------- 
--- g) O acompanhamento e apoio das acções dirigidas, em particular, à prevenção da 
toxicodependência e à análise da incidência social do tráfico de droga;---------------------------------- 
--- h) As situações sociais que, pela sua particular vulnerabilidade, se revelem de maior 
potencialidade criminógena e mais carecidas de apoio à inserção.---------------------------------------- 
--- CAPÍTULO II -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Composição e Mesa----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 4.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Composição) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Integram o Conselho:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) O Presidente da Câmara Municipal;------------------------------------------------------------------------ 
--- b) O Vereador responsável pelo Pelouro da Segurança e Protecção Civil; -------------------------- 
--- c) O Presidente da Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------------------- 
--- d) Os Presidentes de Junta de Freguesia da área do Município; --------------------------------------- 
--- e) Um magistrado em representação do Ministério Público da Comarca do Cartaxo; ------------- 
--- f) Os comandantes das forças de segurança presentes no território do município; ---------------- 
--- g) Os comandantes das corporações de bombeiros e da Cruz Vermelha Portuguesa; ----------- 
--- h) O responsável pelo Serviço Municipal de Protecção Civil; -------------------------------------------- 
--- i) Um representante da Unidade de Prevenção do Instituto da Droga e da Toxicodependência; 
--- j) Um representante da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Município de 
Azambuja; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- k) Um representante de cada uma das Instituições Particulares de Solidariedade Social da 
área do Município; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- l) Um representante de cada uma das associações económicas, patronais e sindicais da área 
do Município ou nele representadas;------------------------------------------------------------------------------ 
--- m) Um conjunto de 5 cidadãos de reconhecida idoneidade, designados pela Assembleia 
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 5.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Designação de representantes)-------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – A Assembleia Municipal pode constituir uma comissão encarregue de indicar os cidadãos 
a que se refere a alínea m) do artigo anterior, cujo nome será submetido à votação em plenário.- 
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--- 2 – Os membros do Conselho designados por entidades externas ao Município podem ser 
substituídos, a todo o tempo, pelas entidades que os designaram.---------------------------------------- 
--- Artigo 6.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Mandato) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – O mandato dos membros do Conselho cessa com o fim do mandato da Assembleia 
Municipal que os designou, devendo estes manter-se em funções até à sua recondução ou à 
designação dos membros que os substituam. ------------------------------------------------------------------ 
--- 2 – Em caso de renúncia, recusa ou impossibilidade de exercer o cargo por parte de cidadão 
designado nos termos da alínea m) do artigo 4.º, procede-se a nova designação, com 
observância do disposto artigo 5.º. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – O disposto no número anterior não prejudica o normal funcionamento do Conselho até ao 
preenchimento dos lugares vagos. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 7.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Mesa) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Os trabalhos do Conselho são dirigidos por uma Mesa, presidida pelo Presidente da 
Câmara Municipal, o qual é assistido por dois Secretários, eleitos de entre os restantes 
membros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – Compete ao Presidente da Câmara Municipal convocar as reuniões do Conselho, fixar a 
respectiva ordem de trabalhos ouvidos os restantes membros da Mesa, e dirigir os trabalhos. ---- 
--- 3 – Compete aos Secretários conferir as presenças nas reuniões, verificar o quórum, 
organizar as inscrições para uso da palavra, lavrar as actas e assegurar o expediente. ------------- 
--- 4 – O Presidente da Câmara pode ser substituído no Conselho nos termos do artigo 57.º, n.º 3 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------- 
--- CAPÍTULO III-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Funcionamento ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 8.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Periodicidade das reuniões) ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Conselho reúne ordinariamente uma vez por trimestre. ----------------------------------------------- 
--- Artigo 9.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Convocação das reuniões)-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As reuniões são convocadas pelo Presidente, com a antecedência mínima de 20 dias, 
constando da respectiva convocatória o dia, hora e local em que esta se realizará, bem como a 
ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 10.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Reuniões extraordinárias) --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – As reuniões extraordinárias terão lugar mediante convocação escrita do Presidente, por 
sua iniciativa ou a requerimento de pelo menos um terço dos seus membros, devendo o 
respectivo requerimento conter a indicação do assunto a ser tratado. ------------------------------------ 
--- 2 – As reuniões extraordinárias poderão ainda ser convocadas a requerimento da Assembleia 
Municipal ou da Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – A convocatória da reunião deve ser feita para um dos 20 dias seguintes à apresentação 
do pedido, mas sempre com a antecedência mínima de 8 dias sobre a data da reunião 
extraordinária.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4 – Da convocatória devem constar, de forma expressa e especificada, a ordem de trabalhos 
da reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 11.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Fixação da ordem de trabalhos) ------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 1 – Compete ao Presidente fixar a ordem de trabalhos. -------------------------------------------------- 
--- 2 – O Presidente deve incluir na ordem de trabalhos, e para além dos que entenda 
convenientes, os assuntos que para esse fim lhe forem apresentados por qualquer membro do 
Conselho, desde que se incluam na respectiva competência e o pedido seja apresentado por 
escrito com a antecedência mínima de cinco dias sobre a data da convocação da reunião. -------- 
--- 3 – O Presidente concede um período prévio para discussão de qualquer assunto que não 
conste da ordem de trabalhos, o qual não pode exceder 60 minutos.------------------------------------- 
--- Artigo 12.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Quorum) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – O Conselho funciona com a presença da maioria dos seus membros.--------------------------- 
--- 2 – Decorridos 30 minutos sem que haja o quorum referido no número anterior, o Conselho 
funciona desde que esteja presente um terço dos seus membros. ---------------------------------------- 
--- 3 – Compete aos secretários da mesa conferir as presenças nas reuniões e verificar o 
quorum.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 13.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Direitos dos membros) ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Os membros do Conselho têm direito a participar nas respectivas reuniões, a usar da 
palavra, a apresentar propostas sobre os assuntos constantes da ordem de trabalhos e a 
participar na elaboração dos pareceres referidos no artigo 3.º. --------------------------------------------- 
--- 2 – A palavra será concedida aos membros do Conselho por ordem de inscrição. ---------------- 
--- Artigo 14.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Deliberações) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos dos membros presentes, cabendo 
ao Presidente voto de qualidade em caso de empate na votação.----------------------------------------- 
--- CAPÍTULO IV ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Pareceres ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 15.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Elaboração dos pareceres) ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Os pareceres do Conselho são elaborados por um membro relator, designado pelo 
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – Sempre que a complexidade ou especificidade da matéria em causa o justifique, poderão 
ser constituídos grupos de trabalho com o objectivo de apresentar um projecto de parecer.-------- 
--- 3 – Os restantes membros do Conselho podem participar na elaboração, designadamente 
através da remessa de estudos, apresentação de propostas e formulação de sugestões. ---------- 
--- Artigo 16.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Aprovação de pareceres)---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Os projectos de parecer são apresentados aos membros do Conselho com a 
antecedência mínima de 8 dias de antecedência da data agendada para o seu debate.------------- 
--- 2 – Os pareceres fazem menção ao resultado da votação e das declarações de voto que os 
membros entendam proferir. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 17.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Periodicidade dos pareceres) ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Os pareceres a emitir pelo Conselho têm periodicidade anual. ------------------------------------ 
--- 2 – Os pareceres anuais devem ser aprovados pelo Conselho até ao dia 30 de Junho de cada 
ano e enviados:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) À Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, para apreciação; ---------------------------------- 
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--- b) Às autoridades de segurança com competência no território do município, para 
conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- CAPÍTULO V -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Actas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 18.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Actas das reuniões)----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – De cada reunião será lavrada acta na qual se registará as incidências, designadamente as 
faltas verificadas, os assuntos apreciados, os pareceres emitidos, o resultado das votações e as 
declarações de voto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – As actas são submetidas à aprovação de todos os membros no final da respectiva reunião 
ou no início da seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – As actas serão elaboradas sob a responsabilidade dos Secretários, os quais, após a sua 
aprovação, as assinam conjuntamente com o Presidente.--------------------------------------------------- 
--- 4 – Qualquer membro ausente na reunião de aprovação de uma acta donde constem ou se 
omitam tomadas de posição suas pode posteriormente juntar à mesma uma declaração sobre o 
assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- CAPÍTULO VI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Disposições Finais ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 19.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Instalação) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Compete ao Presidente da Câmara Municipal, nos termos da lei, efectuar as diligências 
necessárias à instalação do Conselho, contactar as personalidades designadas para o integrar e 
solicitar a todas as entidades referidas no artigo 4.º a indicação dos respectivos representantes.- 
--- Artigo 20.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Posse) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os membros do Conselho tomam posse perante a Assembleia Municipal logo que sejam 
designados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 21.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Apoios)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Compete à Câmara Municipal, nos termos da lei, dar o apoio logístico necessário ao 
funcionamento do Conselho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 22.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Entrada em vigor) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Regulamento entra em vigor imediatamente após a aprovação em Assembleia Municipal, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 3 da Lei n.º 33/98, de 18 de Julho.-------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que foram criados, através da Lei nº 33/98, 
de 18 de Julho, os Conselhos Municipais de Segurança, como a Câmara não tinha procedido á 
sua constituição foi alertada pela ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses para 
o fazer. Afirmou não considerar que este Conselho Municipal de Segurança seja eficaz. 
Acrescentou que o já referido Decreto-lei refere como competência da Assembleia Municipal a 
criação do Regulamento Provisório mas como essa não é a prática corrente da Câmara, 
apresenta juntamente com a proposta o referido Regulamento.-------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente acrescentou que a constituição do Conselho Municipal de Segurança é uma 
obrigação legal, independente da sua funcionalidade ou não. ---------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que enquanto Deputado Municipal, chamou a atenção 
da Câmara para esta omissão. Acrescentou que a ANMP poderia ter informado a Câmara sobre 
a funcionalidade do Conselho Municipal de Segurança noutros Municípios em que já foi 
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constituído. O Conselho Municipal de Segurança foi criado numa filosofia que visa uma 
aproximação e diálogo entre várias entidades para intervenção na área da segurança. -------------      
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 6 / VP-LS / 2007 e o Regulamento Provisório 
aprovados por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 6 – Piscinas de Azambuja – isenção de pagamento de aulas de natação ----------------- 
6.1 – Proposta Nº 12 / V-ML / 2007------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as competências atribuídas às Autarquias pelo Dec. Lei nº 159/99, no âmbito dos Tempos 
Livres e desporto, nomeadamente no que concerne ao planeamento, gestão e investimentos em 
instalações e equipamentos para a prática desportiva e recreativa; --------------------------------------- 
--- que foram aprovadas pela Câmara, através da proposta nº 28/VML/2006, as Normas de 
Funcionamento do Complexo de Piscinas de Azambuja, bem como o Tarifário da Natação para o 
ano lectivo 2006/ 2007; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) se encontra a acompanhar a 
jovem P. H. S. Gonçalves, de 12 anos de idade;--------------------------------------------------------------- 
--- que devido às limitações financeiras do agregado familiar, torna-se impossível para P. H. S. 
Gonçalves a frequência das aulas de natação; ----------------------------------------------------------------- 
--- que a isenção de pagamento da mensalidade da natação permitiria à jovem continuar a 
participar em provas de competição desta modalidade, onde já obteve resultados positivos.------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que P. H. S. Gonçalves frequente as aulas de natação usufruindo de isenção do pagamento 
da respectiva mensalidade.”----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta pretende isentar um jovem, 
que tem sido acompanhado pelo CPCJ, do pagamento da mensalidade das aulas de natação, 
por existirem limitações financeiras do agregado familiar. --------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 12 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
6.2 – Proposta Nº 13 / V-ML / 2007------------------------------------------------------------------------------- 
 --- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------ 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as competências atribuídas às Autarquias pelo Dec. Lei nº 159/99, no âmbito dos Tempos 
Livres e desporto, nomeadamente no que concerne ao planeamento, gestão e investimentos em 
instalações e equipamentos para a prática desportiva e recreativa; --------------------------------------- 
--- que foram aprovadas pela Câmara, através da proposta nº 28/VML/2006, as Normas de 
Funcionamento do Complexo de Piscinas de Azambuja, bem como o Tarifário da Natação para o 
ano lectivo 2006/ 2007; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o pedido efectuado pela encarregada de educação de D. Rodrigues de 13 anos de idade para 
isenção de pagamento da mensalidade com base em relatórios médicos e incapacidade 
económica; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a avaliação da situação socio-económica realizada por uma técnica do serviço social da 
DSAS – Divisão de Saúde e de Acção Social Escolar este agregado familiar se encontra no 
Escalão B. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que D. Rodrigues frequente as aulas de natação, usufruindo de desconto de 50% no 
pagamento da respectiva mensalidade.” ------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que também esta proposta diz respeito à frequência 
de aulas de natação, nesta caso o jovem apresentou relatórios médicos e depois foi feita uma 
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avaliação socio-económica pela DSAS – Divisão de Saúde e Acção Social e em termos de 
acção social escolar este jovem encontra-se no escalão B, daí propor-se um desconto de 50% 
na mensalidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 13 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 7  – Associação da CMA na Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e 

Documentalistas – Proposta Nº 14 / V-ML / 2007 ---------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é da competência dos Órgãos Municipais o planeamento, a gestão e a realização de 
investimentos públicos, nomeadamente em bibliotecas públicas, art. 20º, da Lei 159/99, de 14 de 
Setembro, bem como organizar e manter actualizado um inventário cultural nº 2 do mesmo 
artigo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas tem por fins: 
“fomentar a investigação nas áreas relativas aos sectores profissionais; promover o 
aperfeiçoamento científico, técnico e cultural dos seus associados tendo presente a plena 
consciência da sua identidade e ética profissional; intervir nas áreas de decisão relativas ao 
planeamento, implementação e reorganização de Sistemas de Informação Documental; defender 
o direito à formação; avaliar a qualidade dos conteúdos e estruturas curriculares dos diversos 
níveis de formação profissional” (art. 3º Estatutos da BAD);------------------------------------------------- 
--- a BAD no art. 8º dos seus Estatutos prevê sócios colectivos que “detenham património 
documental e/ ou contribuam com a sua acção para preservação, o desenvolvimento e a 
divulgação desse património(…)”. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja – Biblioteca Municipal se torne associada desta 
Associação, cujos encargos serão jóia de admissão de 360€ e quota anual de 180€.”--------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta vem no sentido de associar a 
Biblioteca Municipal à Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. 
As vantagens da Câmara se tornar associada prendem-se com formação em BAD, avaliação à 
qualidade das bibliotecas e dar um certo estatuto à Biblioteca Municipal. ------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 14 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 8 – Rota dos Mouchões – Tabela de Preços e Condições Gerais para 2007 – 

Proposta Nº 15 / V-ML / 2007 ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando a proposta nº 07/VML/2003, aprovada em reunião do executivo de 21 de Abril 
2003, propõe-se agora a aprovação da Tabela de Preços Gerais e Condições Gerais para 2007.  
--- a aprovação da Tabela de preços em anexo, para utilização do barco típico “Vala Real”, para 
a época Abril a Outubro de 2007; ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- as condições gerais para efeito de reservas.” --------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal referiu que esta proposta visa actualizar a tabela de preços para 
utilização do barco típico “Vala Real” para a época de Abril a Outubro de 2007. A Câmara faz a 
Rota dos Mouchões desde 2003, altura em que foi aprovada a tabela de preços, ainda em vigor. 
Acrescentou que foram aumentos os preços de utilização em 15€. --------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou o porquê do número mínimo de 10 pessoas, 
uma vez que o preço é estipulado por grupo. ------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal solicitou que a proposta fosse retirada par que possa averiguar o 
porquê desta exigência. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Proposta nº 15 / V-ML / 2007 foi retirada.------------------------------------------------------------------ 
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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 dezanove horas e trinta 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
   
 
 
 


