
ORDEM DO DIA

1. PROPOSTAS
1.1. Proposta nº 32 / P / 2005
O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Contrato que a seguir se transcrevem:
Proposta
“Considerando:
--- o determinado no art. 19º da Lei 55-B/2004 – Orçamento de Estado para o ano de 2005 – no
respeitante  ao acesso  a  novos  empréstimos  de  médio  e  longo  prazo  para  municípios  com
capacidade de endividamento disponível;
--- o rateio efectuado do qual  resultou a atribuição de 560.104€ a este município,  conforme
comunicado pela DGAL através de ofício em anexo;
---  a  necessidade  de assegurar  financiamento  para  projectos  municipais  inseridos  no Plano
Plurianual de Investimentos em vigor, nomeadamente:
--- Aquisição e Construção de Novos Pavilhões de Aulas para a Escola Básica de Azambuja
--- Construção e Reconstrução das Estradas Municipais:
--- Entrada Norte de Aveiras de Cima
--- Estrada das Galinhas de Aveiras de Cima
--- Arruamentos de Vale do Brejo
--- Arruamentos de Tagarro
--- Remodelação Urbana de Largos e Praças:
--- Aveiras de Baixo
--- Azambuja (Entrada Poente)
--- Largo de Tagarro
--- Largo de Quebradas
Proponho:
---  1.  a  contratação  de financiamento  no valor  de 560.104€  ao Banco  Santander  Totta,  de
acordo com as seguintes condições: prazo de 20 anos, período de carência 2 anos, taxa de juro
Euribor  a  6  meses  (2,19% à  data  de  7  de  Abril,  acrescida  do  spread  0,199%),  conforme
informação em anexo;
---  2.  que  a  deliberação  a  aprovar  esta  proposta  seja  sujeita  a  autorização  da  Assembleia
Municipal, nos termos da alínea d), do art. 53º, da Lei das Autarquias Locais.”
Minuta de Contrato
“Entre
--- 1. Banco Santander Totta, S.A., pessoa colectiva nº 500 844 321, com sede na Rua do Ouro
n.º 88, 1100-063 Lisboa, registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob nº
1587, com o capital social de € 589.810.510,00, representado pelos procuradores identificados,
adiante designado abreviadamente por Banco;
e
---  2.  Câmara  Municipal  de  Azambuja,  pessoa  colectiva  nº  680  009  612,  representada  por
Joaquim  António  Ramos,  na  qualidade  de  Presidente  da  Câmara  e  investido  dos  poderes
necessários para a vincular neste acto, adiante designada abreviadamente por Beneficiária,
--- é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato de abertura de crédito, o qual se
regerá nos termos do Preâmbulo e das Cláusulas seguintes:
Preâmbulo



---  1.  Reunida  em sessão  extraordinária  realizada  em ___  de  ___  de  2005,  a  Assembleia
Municipal de Azambuja, apreciou as condições propostas para a Câmara Municipal  contratar
com o Banco Santander Totta, S.A. uma abertura de crédito a longo prazo, as quais constam da
“Ficha Técnica Resumo”, de que fica cópia junta ao presente contrato e dele se considera como
fazendo parte integrante (Anexo I).
--- 2. Nessa mesma data deliberou a Assembleia Municipal de Azambuja, autorizar a Câmara
Municipal a proceder à contratação de uma abertura de crédito junto do Banco Santander Totta,
S.A.,  até  ao montante  de  €  560.104,00  (Quinhentos  e  sessenta  mil  cento  e  quatro  euros),
destinada a ser aplicada no financiamento de investimentos Municipais, no Quadro do Plano
Plurianual Investimentos, nomeadamente “Aquisição e Construção de Novos Pavilhões de Aulas
para a Escola Básica de Azambuja”, “Construção e Reconstrução das Estradas Municipais” e
“Remodelação Urbana de Largos e Praças”.
--- 3. As condições aprovadas para a contratação da abertura de crédito são as constantes do
ofício ___, de ___ de ___ de 2005, dirigido pela Câmara Municipal de Azambuja, ao Banco
Santander Totta, S.A., de que fica cópia junta ao presente contrato e dele se considera como
fazendo parte integrante (Anexo II).
---  4.  As  partes  acordam  em  transpor  as  condições  aprovadas  para  as  cláusulas  que  se
seguem, passando a presente relação contratual a reger-se pelas mesmas.
--- 5. Este contrato é celebrado sob condição suspensiva de ser obtido o Visto do Tribunal de
Contas.
 Cláusulas
1ª
--- (Montante e forma de utilização)
--- 1. A Beneficiária solicitou e obteve do Banco crédito, sob a forma de abertura de crédito.
--- 2. A presente abertura de crédito tem o limite de €560.104,00 (Quinhentos e sessenta mil
cento e quatro euros), e destina-se a ser usada por uma ou mais vezes pela Beneficiária no
financiamento  dos  seguintes  investimentos  Municipais,  no  Quadro  do  Plano  Plurianual  de
Investimentos, conforme n.º 2 do preâmbulo:
--- O montante de € 200.000,00 (Duzentos mil euros) destinado à “Aquisição e Construção de
Novos pavilhões de Aulas para a Escola Básica de Azambuja”;
--- O montante de € 200.000,00 (Duzentos mil euros), destinado à “Construção e Reconstrução
das Estradas Municipais”:
--- Entrada Norte de Aveiras de Cima;
--- Estrada das Galinhas de Aveiras de Cima;
--- Arruamentos de Vale do Brejo; e
--- Arruamentos de Tagarro.
---  O  montante  de  €  106.104,00  (Cento  e  seis  mil  cento  e  quatro  euros),  destinado  à
“Remodelação Urbana de Largos e Praças”:
--- Aveiras de Baixo;
--- Azambuja (Entrada Poente);
--- Largo de Tagarro; e
--- Largo de Quebradas.
---  3.  O  crédito  assim disponibilizado  poderá  ser  utilizado  pela  Beneficiária  até  24  (Vinte  e
quatro) meses após a data do Visto do Tribunal de Contas, data limite a partir da qual cessa a
obrigação  do Banco  de  conceder  crédito,  ainda  que o  montante  contratado  não tenha sido
integralmente utilizado.



--- 4. As quantias a utilizar ao abrigo da presente abertura de crédito serão disponibilizadas pelo
Banco à Beneficiária, por crédito na conta de depósitos à ordem abaixo identificada, mediante
aviso prévio desta não inferior a 5 (cinco) dias úteis da data pretendida para a disponibilização
dos fundos,  com indicação do montante a utilizar  e da obra/  investimento a que se destina
utilização.
--- 5. O Banco não fica obrigado a fiscalizar a efectiva aplicação dos montantes disponibilizados
à Beneficiária ao abrigo desta abertura de crédito.
--- 6. Os documentos comprovativos das utilizações, notas de lançamento, extractos de conta,
troca  de  correspondência  e  quaisquer  outros  escritos  resultantes  da  execução  do  presente
contrato,  farão prova suficiente dos montantes disponibilizados pelo Banco à Beneficiária ao
abrigo desta  abertura  de crédito,  nos termos e para os efeitos  do artigo 50º  do Código do
Processo Civil.
2ª
--- (Prazo e amortização)
--- 1. O presente contrato é celebrado para vigorar pelo período de 20 (Vinte) anos, a contar da
data do Visto do Tribunal de Contas.
--- 2. O capital utilizado ao abrigo desta abertura de crédito será amortizado pela Beneficiária
em prestações semestrais, constantes e sucessivas, vencendo-se a primeira ao trigésimo mês,
após o Visto o Tribunal de Contas e a última no termo do presente contrato.
--- 3. A Beneficiária poderá antecipar, total ou parcialmente, a amortização do capital mutuado,
ou reduzir o prazo contratado, sem qualquer penalização.
--- 3ª
--- (Juros)
--- 1. Sobre o capital em dívida a cada momento serão contados juros à taxa Euribor a seis
meses – Média Mensal, em vigor no início de cada período de contagem de juros, acrescida de
zero vírgula cento e noventa e nove pontos percentuais e arredondada para o oitavo do ponto
percentual imediatamente superior, a que corresponde nesta data a taxa nominal de 2,5% ao
ano.
--- 2. A taxa anual afectiva (TAE) calculada nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei 220/94, de
23 de Agosto, é nesta data de 2,516%.
---  3.  Durante  o  período  de  utilização  os  juros  serão  liquidados  e  pagos  semestral  e
postecipadamente, vencendo-se a primeira prestação 6 (Seis) meses após a data do Visto do
Tribunal de Contas e a última no termo do presente contrato.
---  4.  A  taxa  de  juro  assim  determinada  será  alterada,  com efeitos  a  partir  da  contagem
subsequente ao vencimento de cada uma das prestações de juros, tendo em conta a variação
da taxa de referência acima indicada.
4ª
--- (Mora e incumprimento)
--- 1. Verificando-se o incumprimento por parte da Beneficiária de qualquer das obrigações ora
assumidas, pode o Banco pôr termo imediato ao contrato e exigir o integral reembolso daquilo
que lhe for devido por força do mesmo.
--- 2. Sem prejuízo do referido no parágrafo anterior, em caso de mora por parte da Beneficiária
serão devidos juros moratórios calculados à taxa em vigor à data da sua verificação acrescida
da sobretaxa máxima legal, que neste momento é de 4%, sobre todo o montante em dívida.
5ª
--- (Garantia)



--- 1 – Para garantia do bom pagamento deste empréstimo e dos juros, a Beneficiária constitui a
favor do Banco uma consignação de receitas sobre os duodécimos do Fundo Geral Municipal e
Fundo  de  Coesão  Municipal,  constantes  do  Orçamento  Geral  do  Estado,  necessários  à
cobertura das responsabilidades atrás referidas.
--- 2 – O Banco fica autorizado a receber as verbas consignadas directamente do Estado até ao
limite das importâncias vencidas e não pagas.
---  3  –  As  receitas  consignadas  estão  inscritas  no  Orçamento  e  Plano  de  Actividades  da
Câmara,  aprovado  pela  Assembleia  Municipal,  onde  consta  o  recurso  ao  crédito,  conforme
documento  anexo,  o  qual,  para  todos  os efeitos  de direito,  fica  a  fazer  parte  integrante  do
presente contrato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6ª
--- (Despesas e honorários)
---  1.  As  despesas  resultantes  da  celebração  e  execução  deste  contrato  são  da  exclusiva
responsabilidade da Beneficiária.
--- 2. São igualmente da responsabilidade da Beneficiária as despesas judiciais e extrajudiciais,
incluindo honorários de Advogado e Solicitador, que o Banco tenha de fazer para assegurar ou
obter o pagamento dos seus créditos.
--- 7ª
--- (Conta a movimentar)
--- 1. As quantias mutuadas serão creditadas pelo Banco na conta de depósitos à ordem nº 00
0000 6558136001, aberta no Balcão de Azambuja em nome da Beneficiária, ou noutras que
esta venha a indicar para o efeito.
---  2.  O  Banco  fica  desde  já  autorizado  a  efectuar  nas  referidas  contas  todos  os  débitos
resultantes para a Beneficiária da presente abertura de crédito, correspondentes a reembolso
de capital,  pagamento de juros e demais despesas efectuadas com a execução do presente
contrato, comprometendo-se esta a manter as contas provisionadas para o efeito na data dos
respectivos vencimentos.
8ª
--- (Endereços)
---  1.  Todos  os  avisos  e  comunicações  entre  as  partes  serão  dados  por  escrito,  por  carta
registada ou telefax, dirigidos para os seguintes endereços:
--- 1.1. Banco
--- Morada: Rua Áurea, n.º 88, 1100-063 Lisboa
--- 1.2. Beneficiária
--- Morada: Rua Conselheiro Frederico Arouca, 10, 2050-___ Azambuja
--- Fax: 263 400 412
--- 2. Os endereços acima indicados poderão ser alterados por comunicação escrita dirigida à
outra parte, só produzindo a alteração efeitos após recepção pelo destinatário.
9ª
--- (Estipulação do foro)
---  Para  resolução  dos  pleitos  emergentes  do presente  contrato  é  escolhido,  com expressa
renúncia a qualquer outro, o foro da Comarca de Lisboa.
--- Feito em Lisboa, aos 14 de Abril de 2005, em duplicado, ficando cada outorgante com um
exemplar.”
Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 32 / P / 2005 e a Minuta de Contrato, aprovados
por unanimidade.



1.2. Proposta n.º 33 / P / 2005 
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando que o Concelho de Azambuja tem vindo a ser objecto de obras profundas de
requalificação  e  modernização  de  infra-estruturas  que,  embora  fundamentais,  implicam
transtorno para o munícipe;
Considerando que as obras mais profundas têm abrangido as principais artérias das nossas
Vilas e Aldeias, precisamente os locais de maior densidade comercial;
Considerando  que  a  crise  económica  que  afecta  o  País  tem  particular  incidência  sobre  o
pequeno comércio e industria, criando situações difíceis para uma parte significativa do tecido
empresarial do Concelho;
Considerando que a Câmara tem vindo a desenvolver contactos com a ACISMA no sentido de
estudar a minoração destes efeitos negativos.
Proponho:
Que a Câmara delibere propor à Assembleia Municipal que, no decurso do ano de 2005, não
sejam cobradas as taxas de Publicidade e Ocupação de Via Pública previstas nos números 1, 2,
6, 9, 10.6 e 10.7 do Quadro XVIII do Regulamento Municipal de Edificações Urbanas.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 33 / P / 2005 aprovada por unanimidade.

1.3. Proposta nº 8 / VP.LS / 2005 
O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando:
--- Que é atribuição das Autarquias Locais promover o bem estar social das populações;
--- Nos termos da alínea a), do n.º 4, do art.º 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;
Propõe-se:
--- A atribuição de um subsídio à Fábrica da Igreja de Aveiras de Baixo, no valor de 2.000€,
destinado a comparticipar as obras na Capela das Virtudes.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 8 / VP.LS / 2005 aprovada por unanimidade.

1.4. Proposta nº 34 / P / 2005 
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando:
--- Que, nos termos legais do art.º 64, n.º 4, alíneas a) e b) da Lei 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, é competência da Câmara deliberar sobre formas de
apoio aos valores que vêm despertando no nosso Concelho;
--- A Tauromaquia é uma área de particular interesse e faz parte dos usos e costumes do nosso
Município;
--- Que como forma de apoio aos nossos valores que se tem vindo a afirmar nesta actividade,
foi solicitado pelo jovem Cavaleiro Paulo de Azambuja o apoio da Câmara para a aquisição de
uma sela;
Propõe-se:
--- Que a Câmara aprove a concessão de um apoio financeiro visando a aquisição da mesma,
no montante de 1.500 euros”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 34 / P / 2005 aprovada por maioria, com 5 votos a
favor e 1 abstenção (Ver. Manuel Rocha).



1.5. Proposta nº 6 / VP.LS / 2005 
O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando:
---  Que  os  protocolos  existentes  entre  a  Câmara  Municipal  de  Azambuja  e  os  Bombeiros
Voluntários do Concelho de Azambuja, em vigor desde Outubro de 2002, aprovados em reunião
de Câmara de 31/10/02, sob proposta nº 38/V.LS/2002;
--- Que os valores atribuídos não sofreram alterações desde essa data;
---  A  necessidade  de  dotar  o  Município  de  dispositivos  operacionais  que  assegurem,  em
permanência, serviços de socorro às populações em situações de emergência.
Propõe-se:
--- Que os valores atribuídos tenham um acréscimo de 2,5%.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 6 / VP.LS / 2005 aprovada por unanimidade.

1.6. Proposta nº 7 / VP.LS / 2005 
O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando:
--- Que os protocolos existentes entre a Câmara Municipal de Azambuja e os Núcleos da Cruz
Vermelha Portuguesa do Concelho de Azambuja, em vigor desde Junho de 2002, aprovados
em reunião de Câmara de 27/06/02, sob proposta nº 16/V.LS/2002;
--- Que os valores atribuídos não sofreram alterações desde essa data;
---  A  necessidade  de  dotar  o  Município  de  dispositivos  operacionais  que  assegurem,  em
permanência, serviços de socorro às populações em situações de emergência.
Propõe-se:
--- Que os valores atribuídos tenham um acréscimo de 2,5%.”
Posta a votação, foi a Proposta n.º 7 / VP.LS / 2005 aprovada por unanimidade.

1.7. Proposta nº 9 / VML / 2005 
O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo,  que a seguir se
transcrevem:
Proposta
“Considerando  que  ao  Município  de  Azambuja  incumbem  Atribuições  nos  domínios  da
Educação e da Promoção do Desenvolvimento – cfr. al. d) do art. 13º da Lei 159/99 de 14 de
Setembro;
Considerando ainda que são da competência da Câmara Municipal de Azambuja:
--- colaborar no apoio a iniciativas locais de emprego – cfr. al. c) do art. 28º da Lei 159/99 de 14
de Setembro;
--- colaborar no apoio ao desenvolvimento de actividades de formação profissional – cfr. al. c)
do art. 28º da Lei 159/99 de 14 de Setembro;
---  promover  e  apoiar  o  desenvolvimento  de  actividades  relacionadas  com  a  actividade
económica de interesse municipal e bem assim prosseguir actividades que possam contribuir
para o desenvolvimento educativo e cultural dos jovens – cfr. al. l) do nº 2 do art. 64º da Lei nº
169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;
Considerando  também  que  se  entende  como  objectivo  fundamental  a  inserção  dos  jovens
universitários  na  vida  profissional  activa,  quer  por  forma  a  complementar  a  sua  formação
académica,  quer  por  forma  a  potenciar  tecnicamente  o  desenvolvimento  das  empresas  do
Concelho;



Considerando por último que a General Motors Portugal,  Lda. é uma empresa idónea e que
quer pela sua história, quer pelos resultados atingidos demonstra ser um parceiro ideal nesta
matéria e que já desde 1995 a Câmara Municipal de Azambuja e a General Motors Portugal,
Lda., têm vindo a colaborar no sentido de integrar jovens residentes no Concelho em estágios
profissionais durante o período das férias escolares;
Tenho a honra de propor:
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja, nos termos do art. 67º da Lei nº 169/99 de 18 de
Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprove a celebração do Protocolo que
junto se anexa.”
Minuta de Protocolo
“Minuta  de  Protocolo  de  Cooperação  entre  a  Câmara  Municipal  de  Azambuja  e  a  General
Motors Portugal, Lda.
--- A Câmara Municipal de Azambuja e a General Motors, tendo em consideração:
--- a) a extrema dificuldade que a General Motors tem enfrentado em contratar quadros oriundos
da área do Município de Azambuja;
--- b) que a formação prática constitui um elemento de sobremaneira enriquecedor durante o
período de ensino superior;
--- c) que um dos objectivos da Câmara é o de incentivar a facilitar, tanto quanto possível, aos
seus munícipes oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional,  que se venham a
traduzir potencialmente numa maior facilidade de saída para o mundo do trabalho,
---  Acordam  em  estabelecer  um  protocolo  de  cooperação  com  vista  a  contribuir  para  o
desenvolvimento  académico/  profissional  dos  munícipes  do  Concelho  de  Azambuja,
possibilitando à General Motors a oportunidade de preparar potenciais futuros quadros.
--- Assim, as duas partes, representadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Azambuja,
Dr.  Joaquim  António  Ramos,  e  pelo  Presidente  do  Conselho  de  Administração  da  General
Motors, Engº Paulino Varela, celebram o presente protocolo nos termos e cláusulas seguintes:
1ª
--- A General Motors aceitará nas suas instalações fabris localizadas na EN3, em Azambuja,
estudantes de cursos superiores a designar posteriormente, com a finalidade de aí realizarem
estágios de formação complementar.
2ª
--- Os estudantes referidos na cláusula 1ª deverão ter como residência oficial o Município de
Azambuja.
3ª
--- Durante o período de estágio os estudantes auferirão uma bolsa mensal igual  ao salário
mínimo nacional,  contribuindo a General  Motors com 70% do seu valor e a Câmara com os
restantes 30%.
---  O período de estágio realizar-se-á durante as férias escolares do período de Verão.
5ª
--- A bolsa a atribuir aos estudantes será paga pelos serviços da Câmara, recebendo a mesma
da General Motors, previamente, a respectiva comparticipação.
6ª
--- A Câmara compromete-se, através dos meios que julga convenientes, a divulgar o presente
protocolo, cabendo à General Motors o papel de seleccionar de entre os candidatos aqueles
que serão enquadrados no presente acordo.
7ª



--- Se a General  Motors seleccionar  por razões de seu interesse,  algum estudante  que não
tenha como residência oficial o concelho de Azambuja, será a mesma a suportar a totalidade da
bolsa e a pagá-la directamente ao estudante.
8ª
--- O estudante ao ser seleccionado assinará um contrato de formação com a General Motors,
tendo igualmente como interveniente a Câmara Municipal de Azambuja. No contrato constará,
para além da identificação das partes contraentes, o montante da bolsa de formação a atribuir e
o horário a respeitar pelo estudante. No entanto, serão regulamentadas as condições da sua
rescisão pelas partes.
9ª
---  O  estudante  possuirá  uma  folha  de  avaliação  onde  serão  registados  o  absentismo,  o
interesse manifestado e a apreciação global do seu comportamento. Este registo será efectuado
pelo responsável interno do estudante.
10ª
--- A General Motors durante o período de trabalho nas suas instalações fabris, obrigar-se-á no
sentido  de  obter  um  seguro  de  acidentes  pessoais  para  cobrir  qualquer  acidente  que  o
estudante venha eventualmente a sofrer nas suas instalações fabris.
11ª
--- O presente protocolo entra em vigor a partir da data da sua assinatura pelos representantes
de ambas as partes.” 
Uma vez  postas a  votação foram,  a Proposta  n.º  9 /  VML /  2005 e a  Minuta  de  Protocolo
aprovadas por unanimidade. 

1.8. Proposta n.º 10 / VML / 2005 
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 Abril 2003,
propõe-se agora a aprovação da Tabela de Preços e Condições Gerais para 2005.
--- a aprovação da Tabela de Preços em anexo, para utilização do barco típico “Vala Real”, para
a época Abril a Outubro 2005;
--- as condições gerais para efeito de reservas.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 10 / VML / 2005 aprovada por unanimidade.

1.9. Proposta nº 35 / P / 2005 
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando:
--- que a elaboração do Balanço Inicial  reveste-se de actual importância  para as autarquias
locais, por permitir o apuramento da sua posição financeira e económica;
---  que o controlo  e gestão dinâmica do Património  encontra  suporte  na elaboração de um
Inventário  em  constante  actualização,  de  modo  a  permitir  o  conhecimento,  em  qualquer
momento, do estado, valor, afectação e localização dos bens;
---que a entrada em vigor do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL),
aprovado pelo Decreto-Lei nº 5-A/99, de 22 de Fevereiro, veio institucionalizar, na administração
autárquica, normas de execução de contabilidade nas autarquias locais.
Proponho:
--- 1. Nos termos dos pontos 2.1 e 2.8.1 do POCAL e com vista a dar cumprimento ao disposto
na alínea e)  do nº  2  do art.  64º  da Lei  nº  169/99,  de  18 de Setembro,  com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a aprovação do Balanço Inicial, bem como



do Inventário Inicial do Imobilizado, reportados ao ano de 2003 e do Inventário do Imobilizado
de 2004, conforme informação em anexo;
--- 2. que a deliberação a aprovar esta proposta seja sujeita à Assembleia Municipal, nos termos
da alínea c), do nº 2 do art. 53º, da Lei das Autarquias Locais.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 35 / P / 2005 aprovada por maioria, com 5 votos a
favor e 1 abstenção (Ver. Manuel Rocha).

1.10. Proposta nº 36 / P / 2005 
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 2004, nos termos da
alínea c), do nº 2, do art. 53º da legislação acima referida.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 36 / P / 2005 aprovada por maioria, com 4 votos a
favor (PS), 1 voto contra (PSD) e 1 abstenção (CDU).

1.11. Proposta nº 37 / P / 2005 
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 2.608.193,94€ para a conta
59-Resultados Transitados;
--- 2. a constituição de Reservas Legais no montante de 130.500€;
--- 3. o Reforço do Património no valor de 2.477.693,94€.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 37 / P / 2005 aprovada por unanimidade.

1.12. Proposta nº 38 / P / 2005 
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando:
--- a viabilidade legalmente prevista de aplicação do saldo relativo à Gerência de 2004 numa
Modificação ao Orçamento, revestindo esta a forma de Revisão Orçamental;
--- o valor do saldo da Gerência de 2004 – 3.494.155€.
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.
---  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.”
Posta a votação, foi a Proposta n.º 38 / P / 2005 aprovada por unanimidade.

1.13. Proposta nº 39 / P / 2005 
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando que no próximo dia 5 de Maio se comemora o Dia do Município;
 Considerando que várias personalidades  do Concelho  se distinguiram no campo cultural  e
desportivo, contribuindo, dessa forma para a preservação da Cultura no Concelho e para a sua
divulgação a nível nacional e internacional;
Considerando o Regulamento de Medalhas Municipais do Município de Azambuja, aprovado em
Assembleia Municipal, do dia 03 de Maio de 2002.
Proponho:
--- 1. A atribuição da Medalha de Mérito Municipal, grau Ouro, a João Moreira, pelas pesquisas,
investigação e divulgação da cultura tradicional do nosso Concelho, particularmente no que se
refere ao trabalho executado na investigação do Castro de Vila Nova de São Pedro.
--- 2. A atribuição da Medalha de Mérito Municipal, grau Ouro, a António Martins Pontes, pela
investigação levada a cabo sobre a cultura azambujense e o imenso espólio documental legado
à Câmara e exposto no Museu Municipal;
---  3.  A atribuição da Medalha de Mérito  Municipal,  grau  Ouro,  a Horácio  Mendonça,  pelas
décadas de ensino do Ténis de Mesa, em diversas Freguesias do Concelho, originando uma
implantação notável desta modalidade desportiva e vários campeões nacionais;
---  4.  A  atribuição  da  Medalha  de  Mérito  Municipal,  grau  Ouro,  aos  seguintes  Campeões
Mundiais:
--- João Vargas – Campeão Mundial de Diamantes Mandarins (ornitologia);
--- José Batalha – Campeão do Mundo de tiro ao voo (tiro com armas de caça).
--- 5. A atribuição da Medalha de Mérito, grau Prata, aos seguintes Campeões Europeus:
--- Paulo Pinheiro – Campeão Europeu da Meia Maratona – Record do Mundo (atletismo);
--- Pedro Isidro – Campeão Europeu de 3.000m Marcha – Record do Mundo (atletismo).
--- 6. A atribuição da Medalha de Mérito, grau Bronze, aos seguintes Campeões Nacionais:
--- Filipe Lucas – Campeão Nacional de Juniores 2002/2003 kumite (karaté);
--- Amílcar Ferreira – Campeão Nacional de Juniores 2003/2004 kumite (karaté);
--- Paula Mendonça – Campeã Nacional de equipas em 1983 e 1984 (ténis de mesa);
--- Margarida Lopes – Campeã Nacional de equipas em 1983, 1984, 1985 e 1986 e de Juniores
individual em 1986 e 1987 (ténis de mesa);
--- Paula Campino – Campeã Nacional de equipas em 1983 e 1984 (ténis de mesa);
--- Ana Santos – Campeã Nacional de Pares e Equipas em Cadetes Femininos, em 1991 (ténis
de mesa);
--- Cristina Borges – Campeã Nacional de Pares e Equipas em Cadetes Femininos, em 1991
(ténis de mesa);
--- Anabela Lopes – Campeã Nacional de Equipas em 1985 e 1986 (ténis de mesa);
--- Elsa Benavente – Campeã Nacional de Equipas em 1985 e 1986 (ténis de mesa);
--- Inês Louro – Campeã Nacional de Equipas (ténis de mesa);
--- José Antunes – Campeão Nacional de Sala em 1996 (tiro com arco);



--- Diogo Bispo – Campeão Nacional de Sala, escalão juniores, em 1997 (tiro com arco);
--- Maria do Céu Sousa – Campeã Nacional em Campo, em 1997 e 2000; Vencedora da Taça
de Portugal em 1998; Campeã de Caça em 1999 e Campeã de Sala em 2000 (tiro com arco);
--- Isabel Ribeiro – Campeã Nacional em Campo em 1999 (tiro com arco);
--- Mário Pinto – Campeão Nacional de Sala e em Campo, escalão juniores, em 2000 (tiro com
arco);
--- Ana Rita Marques – Campeã Nacional em Cadetes e Campo e Sala em 2004 (tiro com arco);
--- Rita Gabão – Campeã Nacional de Robins em Campo em 2004 (tiro com arco);
--- José João Ajuda – Campeão Nacional de Pista de Perseguição (ciclismo);
--- João Rebelo – Campeão Nacional por quatro vezes (asa delta);
--- Marco Miranda – Campeão Nacional de Latinas em juniores (danças de salão desportivas);
--- Vera Brás – Campeã Nacional de Latinas em juniores (danças de salão desportivas);
--- Daniela Mota – Campeã Nacional de Latinas em juvenis (danças de salão desportivas);
--- Pedro Pinto – Campeão Nacional de Latinas e nas 10 danças (danças de salão desportivas);
---  Rute  Vasconcelos  –  Campeã  Nacional  de  Latinas  e  nas  10  danças  (danças  de  salão
desportivas);
--- Luís Modesto – Campeão Nacional de Latinas em juventude (danças de salão desportivas);
--- Tânia Santos – Campeã Nacional de Latinas em juventude (danças de salão desportivas);
---  Joaquim  Inácio  –  Campeão  Nacional  de  Rolas  Diamante,  Exóticos  Amarantes  e  Fheu
Vermelho Mosaico (ornitologia);
--- José Vítor  – Campeão Nacional  de Olímpica Fêmeas,  Livre Machos e Borracho Machos
(columbofilia);
--- João Fidalgo – Campeão Nacional de Olímpica Fêmeas, Livre Machos e Borracho Machos
(columbofilia).
--- 7. Que a cerimónia tenha lugar no dia 5 de Maio, Dia do Município, pelas 15H00, no Salão
Nobre dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre.”
Posta a votação, foi a Proposta n.º 39 / P / 2005 aprovada por unanimidade.
 


