
ANTES DA ORDEM DO DIA

--- O Sr. Presidente apresentou as Moções que a seguir se transcrevem:

MOÇÃO
--- “Mais uma vez, o P.I.D.D.A.C. para 2006, no que se refere ao Concelho de Azambuja, é um
“P.I.D.D.A.C. para as prisões”.
---  Efectivamente,  dos  2.710.000  euros  constantes  do  P.I.D.D.A.C.,  são  destinados  –  à
semelhança dos anos anteriores –, 2.200.000 de euros, ou seja, 81,2% da verba total, a obras
nos  Estabelecimentos  Prisionais  de  Alcoentre  e  Vale  de  Judeus,  que  nada  acrescentam à
qualidade de vida dos habitantes do Concelho.
--- Acresce ainda que estas verbas constituem, de facto, uma “reserva” do Governo para outras
intervenções, dado que há vários anos constam do P.I.D.D.A.C., sem serem visíveis quaisquer
intervenções.
---  Nestas  condições,  a  Câmara Municipal  de  Azambuja  protesta  veementemente  contra  as
intenções governamentais relativas ao P.I.D.D.A.C. e decide enviar a Sua Excelência O Ministro
do Ambiente, do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional a listagem das obras
urgentes que já em anos anteriores se enviou, sem que praticamente nenhuma delas tenha sido
contemplada.”
--- Uma vez posta a votação foi a MOÇÃO aprovada por unanimidade.

MOÇÃO
---“Desde o anterior mandato que a Câmara Municipal de Azambuja tem desenvolvido várias
diligências, em conjunto com a Comunidade Educativa, nomeadamente o Agrupamento Escolar
do Alto Concelho e a Associação de Pais, tendo em vista a qualificação e remodelação da
Escola Básica Integrada de Manique do Intendente.
--- Até agora, e apesar de todas as diligências efectuadas, apenas foi conseguido o projecto e o
lançamento do respectivo concurso. A situação agravou-se recentemente com o abatimento de
parte do tecto dos Pavilhões.
--- É óbvio o esforço que a Câmara Municipal de Azambuja tem efectuado no sentido de uma
melhoria  significativa  do  Parque  Escolar  do  Concelho,  tendo  desenvolvido  um conjunto  de
obras, enunciando-se apenas, sem carácter exaustivo:
--- As benfeitorias em todos os estabelecimentos do Ensino Básico (instalação eléctrica, zonas
exteriores, aquecimento e equipamento);
--- A ampliação da EB1 de Aveiras de Cima;
--- A construção de Jardins-de-Infância e ATL´s;
--- A parceria com a D.R.E.L. para o Pavilhão Desportivo de apoio às Escolas de Aveiras de
Cima;
--- A construção da Escola Básica junto da Socasa;
--- O apoio a várias obras nas Escolas sob gestão da D.R.E.L.;
--- A elaboração do projecto, e consequente avanço da obra de ampliação da EB1 de Alcoentre.



--- O esforço efectuado no Parque Escolar tem que ser, no entanto, acompanhado pela D.R.E.L.
no que diz  respeito  às estruturas  sob sua responsabilidade  e  nomeadamente  no tocante  à
situação mais grave: a Escola Básica Integrada de Manique do Intendente.
--- Nestas condições, e uma vez que o P.I.D.D.A.C./2006 prevê uma verba de 400.000 euros
para o efeito, a Câmara Municipal de Azambuja solicita à D.R.E.L. a adjudicação imediata da
obra de requalificação da Escola Básica de Manique do Intendente.”
--- Uma vez posta a votação foi a MOÇÃO aprovada por unanimidade.

ORDEM DO DIA

1. PROPOSTAS

1.1. Proposta Nº 7-A / P / 2005
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Considerando:
--- A existência de alguns Núcleos de Serviços directamente dependentes da Vereação que
convém serem enquadrados  nos Departamentos  já consolidados  da Estrutura  Orgânica dos
Serviços Municipais;
--- A interligação entre as diversas componentes da Intervenção Social, nomeadamente com o
sector da Educação e Juventude;
---  A necessidade  de uma maior  interligação entre  os Serviços Técnicos e Urbanismo e os
Serviços de Fiscalização;
--- A actual Estrutura e Atribuições dos Serviços Municipais publicada no Diário da República, IIª
Série, de 21 de Fevereiro de 2005.
--- Proponho:
--- 1. Que a referida Estrutura e Atribuições dos Serviços da Câmara Municipal de Azambuja
seja objecto das seguintes alterações:
--- a) Artigo 1.º - Serviços Municipais
--- N.º 1, Alínea a), Serviços de Assessoria – Eliminado o n.º 3, Gabinete de Saúde e Acção
Social (G.S.A.S.), passando o n.º 4 a n.º 3, o n.º 5 a n.º 4, o n.º 6 a n.º 5 e o n.º 7 a n.º 6.
--- N.º 2 – Eliminado, passando o n.º 3 a n.º 2 e o n.º 4 a n.º 3.
--- b) Artigo 4.º - Gabinete Técnico-Jurídico
--- Eliminadas as atribuições constantes dos n.ºs 4, 5 e 6, mantendo-se as restantes atribuições
com numeração sequencial de 1 a 9.
--- c) Artigo 5.º - Gabinete de Saúde e Acção Social
--- Eliminado, passando o Artigo 6.º a Artigo 5.º e assim sucessivamente até ao Artigo 34.º que
passa a Artigo 33.º.
--- d) Artigo 11.º - Novo Artigo 10.º
--- Acrescentar o n.º 11 – Gabinete de Informática
--- e) Artigo 30.º (Departamento de Urbanismo) – Novo Artigo 29.º
--- Manter as atribuições jurídicas 1,2,3,4,5 e 6.
--- Acrescentar:



--- N.º 7 – Proceder à Fiscalização do cumprimento da legislação e regulamentação relativos a
urbanismo, obras particulares, ocupação e utilização da via pública e proceder a notificações e
citações.
--- N.º 8 – Desenvolver todos os estudos que, no âmbito do urbanismo, lhe forem solicitados.
--- f) Artigo 31.º (Novo Artigo 30.º)
--- O Departamento de Urbanismo é composto por:
--- 1) Divisão de Planeamento Urbanístico.
--- 2) Divisão de Gestão Urbanística.
--- 3) Gabinete de Cartografia.
--- 4) Núcleo de Fiscalização.
--- 5) Secção de Apoio Administrativo.
--- g) Introdução ao novo artigo 34.º
--- São atribuições do Núcleo de Fiscalização:
--- 1) Fiscalizar o cumprimento da legislação, regulamentos, normas e posturas relativas a obras
particulares,  ocupação  da  via  pública,  publicidade,  trânsito,  abertura  e  funcionamento  de
estabelecimentos comerciais ou industriais, preservação do património e fiscalização preventiva
do  território  municipal,  bem  como  assegurar  a  conformidade  com  os  projectos  das  obras
aprovadas.
--- 2) Proceder à fiscalização do cumprimento de obrigações de pagamentos de taxas e licenças
pelos vendedores nos mercados, etc.
---  3) Proceder  a notificações e citações,  quer  pedidos pelos Serviços da Câmara quer  por
outras entidades.
--- 4) Desenvolver outras acções que o Executivo solicite, no âmbito da sua competência.
--- h) Artigo 47.º
--- O Departamento de Intervenção Sócio Cultural tem a seguinte composição:
--- 1) Divisão de Educação, Juventude e Tempos Livres (D.E.J.T.L.)
--- 2) Divisão da Cultura (D.C.)
--- 3) Divisão de Saúde e Acção Social (D.S.A.S.)
--- 4) Núcleo de Desporto
--- 5) Núcleo de Turismo
--- 6) Secção de Apoio Administrativo
--- i) Artigo 59.º
--- São atribuições da Divisão de Saúde e Acção Social:
--- 1) Efectuar  estudos que detectem as carências da comunidade em termos sociais e em
termos  de  equipamentos  e  técnicos  de  saúde,  propondo  as  medidas  necessárias  à  sua
resolução.
--- 2) Recolher sugestões e críticas das populações e efectuar inquéritos sócio-económicos ou
outros solicitados pelo Município.
--- 3) Colaborar com as instituições vocacionadas para intervir  nas áreas da saúde e acção
social.
---  4)  Elaborar  estudos  que  detectem as  carências  de  habitação,  identifiquem as  áreas  de
parques habitacionais degradados fornecendo dados sociais e económicos que determinem as
prioridades de actuação.



--- 5) Estudar e identificar as causas de marginalidade e delinquência específicas ou de maior
relevo na área do município, propondo as medidas adequadas à sua eliminação.
--- 6) Apoiar os estabelecimentos assistenciais, educativos, profissionais e outros existentes na
área do município.
--- 7) Propor e implementar serviços de apoio a grupos de indivíduos, famílias e à comunidade
no sentido de desenvolver o bem-estar social.
---  8)  Organizar  e  superintender  colónias  de férias  para  crianças,  terceira  idade,  população
deficiente ou outros grupos populacionais.
--- 9) Propor medidas com vista à intervenção do município nos órgãos de gestão dos centros
de saúde, designadamente no Conselho Consultivo de Saúde.
--- 10) Colaborar com os serviços de saúde no diagnóstico da situação sanitária da comunidade,
bem como nas respectivas campanhas de profilaxia e prevenção.
---  11)  Promover  a  execução  de  medidas tendentes  à  prestação de unidades  de  saúde às
populações mais carenciadas.
--- 12) Desenvolver outras acções, no âmbito da sua competência, que o Executivo solicite.
--- j) O anterior Artigo 59.º passa a 60.º e assim sucessivamente.
--- 2. Que o novo Organograma dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Azambuja
seja o constante do Anexo I;
--- 3. Que sejam efectuadas as seguintes alterações ao Quadro de Pessoal:
--- a) Pessoal Dirigente:
--- Chefe de Divisão – A Extinguir: 1
--- A Criar: 1
--- b) Técnico Superior:
--- Museologia – Técnico Superior de 2.ª Classe – A Extinguir: 1
--- História – Técnico Superior de 2.ª Classe – A Criar: 1
--- c) Técnico:
--- Engenheiro Técnico de Máquinas de 2.ª Classe – A Criar: 1
--- d) Auxiliar
--- Encadernador – A Criar: 1”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 7-A / P / 2005 aprovada por maioria, com cinco
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).

1.2. Proposta Nº 8-A / P / 2005
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Considerando a publicação da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro – Lei das Comunicações
Electrónicas  –  cujo  art.  106º  estabelece a  existência  de  uma taxa  municipal  de  direitos  de
passagem (TMDP) determinada com base na aplicação de um percentual sobre a facturação
mensal  emitida  pelas  empresas  que  oferecem  redes  e  serviços  de  telecomunicações
electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para os clientes finais na área do Município;
--- Considerando a publicação do Regulamento n.º 38/2004, de 29 de Setembro, que define os
procedimentos a adoptar pelas empresas atrás referidas;
--- Considerando que o percentual referido deverá ser anualmente aprovado até ao final do mês
de Dezembro do ano anterior a que se destina, de acordo com o preceituado no art. 106.º, do
referido diploma, não podendo ultrapassar os 0,25%;



--- Proponho:
--- que nos termos da alínea b), do nº 2, do art. 106º, da Lei nº 5/2004, de 10/02, conjugada com
a alínea a), do nº 4, do art. 64º, da Lei das Autarquias Locais, o valor da Taxa Municipal de
Direitos de Passagem (TMDP) a aplicar no Município de Azambuja, no ano de 2006, seja de
0,25%;
--- que nos termos da alínea e), do nº 2, do art. 53º, da Lei das Autarquias Locais, a presente
proposta seja remetida para apreciação da Assembleia Municipal.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 8-A / P / 2005 aprovada por maioria, com seis
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU).
1.3. Proposta Nº 9-A / P / 2005
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Considerando que é necessário proceder à execução da Rede de Esgotos Domésticos de
Casais de Além – Vila Nova de S. Pedro.
--- Considerando que, para tanto, foi lançado Concurso Público, para a empreitada de “E40/05 –
Rede de Esgotos Domésticos de Casais de Além – Vila Nova de S. Pedro”.
--- Considerando o relatório de apreciação de propostas elaborado pela  comissão nomeada
para o efeito.
--- Proponho:
--- que a Câmara delibere adjudicar a empreitada “E40/05 – Rede de Esgotos Domésticos de
Casais de Além – Vila Nova de S. Pedro”, à empresa Construções Vieira Mendes, Lda., pelo
valor de 272.459,73€ (duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove euros e
setenta e três cêntimos), ao qual acresce o IVA, à taxa legal de 5%, o que perfaz o montante
global  de 286.082,72€ (duzentos e oitenta e seis mil,  oitenta  e dois euros e setenta  e dois
cêntimos), repartidos da seguinte forma:
--- 2005:   25.000,00 € (IVA incluído)
--- 2006: 261.891,00 € (IVA incluído)
--- O referido encargo para 2005 inscreve-se e tem cabimento na Acção do Plano 05.02.02.08 e
na Rubrica Orçamental 05/07.01.04.02.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 9-A / P / 2005 aprovada por unanimidade.

1.4. Proposta Nº 10-A / P / 2005
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Considerando que é necessário proceder à execução da Rede de Esgotos Domésticos de
Torre Penalva – Vila Nova de S. Pedro.
--- Considerando que, para tanto, foi lançado Concurso Público, para a empreitada de “E42/05 –
Rede de Esgotos Domésticos de Torre Penalva – Vila Nova de S. Pedro”.
--- Considerando o relatório de apreciação de propostas elaborado pela  comissão nomeada
para o efeito.
--- Proponho:
--- que a Câmara delibere adjudicar a empreitada “E42/05 – Rede de Esgotos Domésticos de
Torre Penalva – Vila Nova de S. Pedro”, à empresa ODS – Sociedade de Construção, SA, pelo
valor de 224.000,00€ (duzentos e vinte e quatro mil euros), ao qual acresce o IVA, à taxa legal
de 5%, o que perfaz o montante global de 235.200,00€ (duzentos e trinta e cinco mil e duzentos
euros), repartidos da seguinte forma:



--- 2005:   25.000,00 € (IVA incluído)
--- 2006: 210.200,00 € (IVA incluído)
--- O referido encargo para 2005 inscreve-se e tem cabimento na Acção do Plano 05.02.02.08 e
na Rubrica Orçamental 05/07.01.04.02.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 10-A / P / 2005 aprovada por unanimidade.

1.5. Proposta Nº 11-A / P / 2005
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Considerando que:
--- a empreitada de Execução da Rede de Água de Vila Nova da Rainha, adjudicada à empresa
PAVIQUER – Pavimentos e Construções, Lda., tem sofrido atrasos na sua execução;
--- por este motivo a empresa incorre em multa contratual de acordo com o disposto no artigo
201º do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, como justificado na informação nº 899 do DIOM.
--- Propõe-se:
--- que seja aplicada a multa à empresa PAVIQUER – Pavimentos e Construções, Lda., no valor
de 33.076,81€ (trinta e três mil, setenta e seis euros e oitenta e um cêntimos).”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 11-A / P / 2005 aprovada por maioria com cinco
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).

1.6. Proposta Nº 12-A / P / 2005
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Considerando:
---  Que  o  Consórcio  Construções  Pragosa,  SA  e  Tomás  de  Oliveira,  Empreiteiros,  SA,
apresentaram recurso hierárquico relativo à deliberação da Comissão de Abertura do Concurso
Público  E60/05  –  Reordenamento  Urbano  do Campo da  Feira  –  de  indeferir  a  reclamação
apresentada no sentido da exclusão das Empresas referidas no Ponto 18 da sua referência
DTC/0913/2005.
--- O Parecer Jurídico elaborado pela Dr.ª Inês Louro sobre a matéria.
--- Proponho:
--- Que a Câmara não dê provimento ao Recurso apresentado pelo Consórcio,  confirmando,
assim, a decisão da Comissão de Abertura do Concurso em referência.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 12-A / P / 2005 aprovada por unanimidade.

1.7. Proposta Nº 2-A / VP-LS / 2005
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Considerando que:
--- o colector  geral  de esgotos da Rua Eng.  Moniz da Maia junto ao nº 140 em Azambuja,
entupiu no dia 28 de Maio de 2005;
--- o entupimento provocou uma inundação no prédio do Sr. Eutiquio Pereira da Silva, sito na
Rua Eng.º Moniz da Maia, 140 em Azambuja;
---  o  reclamante  Sr.  Eutiquio  Pereira  da  Silva,  apresentou  a  esta  Câmara  documentos
comprovativos  de  despesas  efectuadas  com  intervenção  de  pessoal  especializado  para
resolução do problema; 



--- é da competência da Câmara assegurar a manutenção e reparação de qualquer deficiência
ocorrida na rede de saneamento básico.
--- Tenho a honra de propor que a Câmara delibere ressarcir o Sr. Eutiquio Pereira da Silva da
importância  por  ele  dispendida,  no  valor  de  178,50€  (cento  setenta  e  oito  euros  cinquenta
cêntimos).
--- A despesa tem cabimento na orgânica 02, Rubrica Orçamental 06.02.03.01, do Orçamento
em vigor.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 2-A / VP-LS / 2005 aprovada por unanimidade.

1.8. Proposta Nº 3-A / VP-LS / 2005
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Considerando que:
--- por obras efectuadas na via pública, há alguns anos, foi cortado o ramal de esgoto do prédio
do Sr. Eutiquio Pereira da Silva, sito Largo do Rossio nº 1 em Azambuja;
--- o referido prédio não foi utilizado durante algum tempo, e só aquando da sua reutilização
começaram a existir entupimentos no r/c do mesmo, pelo motivo do corte do citado ramal;
---  o  reclamante  Sr.  Eutiquio  Pereira  da  Silva,  apresentou  a  esta  Câmara  documentos
comprovativos  de  despesas  efectuadas  com  intervenção  de  pessoal  especializado  para
resolução do problema;
--- é da competência da Câmara assegurar a manutenção e reparação de qualquer deficiência
ocorrida na rede de saneamento básico.
--- Tenho a honra de propor que a Câmara delibere ressarcir o Eutiquio Pereira da Silva da
importância  por  ele  dispendida,  no  valor  de  302,50€  (trezentos  e  dois  euros  e  cinquenta
cêntimos).
--- A despesa tem cabimento na orgânica 02, Rubrica Orçamental 06.02.03.01, do orçamento
em vigor.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 3-A / VP-LS / 2005 aprovada por unanimidade.

1.9. Proposta Nº 1-A / VP-LS / 2005
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Considerando que:
--- D.C.Q. residente numa freguesia do concelho de Azambuja, viúva, de 80 anos de idade e
que subsiste com base da sua pensão de velhice;
--- habita em casa cedida e que a mesma não tem água canalizada, nem esgoto;
--- a habitação encontra-se em muito mau estado de conservação, não possui casa de banho, é
apenas constituída por 2 divisões que não tem ligação entre si (quarto e cozinha). (Ver fotos em
anexo)
--- Propõe-se que:
--- D.C.Q. seja realojada na Urbanização do Moinho da Mata, Lote 3, em Vale do Paraíso.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 1-A / VP-LS / 2005 aprovada por unanimidade.

1.10. Proposta Nº 1-A / V.J.M.P. / 2005
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta e o Regulamento que a seguir
se transcrevem:



--- Proposta
--- “Considerando:
--- a aprovação da Proposta 19/V.P.L.S./2005 e do Regulamento do TUA – Transporte Urbano
de Azambuja na sessão de Câmara de 30 de Junho de 2005;
---  que  após  a  aprovação  e  em conformidade  com o  disposto  no  art.º  118,  do  Código  do
Procedimento  Administrativo,  segue-se o  período  destinado  a  discussão  pública  do  referido
Regulamento para recolha de reclamações e sugestões;
---  que  durante  este  período  não  foram apresentadas,  por  parte  dos  Munícipes,  nenhuma
reclamação nem sugestão.
--- Proponho:
---  nos  termos  da  alínea  a)  do  n.º  2  do  art.º  53  da  LAL,  que  a  deliberação  a  aprovar  o
Regulamento  do  TUA  –  Transporte  Urbano  de  Azambuja,  seja  sujeita  à  apreciação  da
Assembleia Municipal.”

Regulamento
--- Artigo 1º
--- Objecto e âmbito de aplicação
--- 1. O presente Regulamento tem por objecto a definição das condições de utilização do TUA –
Transporte  Urbano de Azambuja pelos passageiros e público em geral  na área territorial  do
município de Azambuja.
--- 2. A actividade de gestão e exploração do TUA é assegurada pela Câmara Municipal  de
Azambuja no âmbito das competências que lhe estão atribuídas pelas alíneas c) do n.º 1 do
art.13º e alínea c) do n.º 1 do art.18º do Decreto-Lei 159/99 de 14 de Setembro.
--- Artigo 2º
--- Direito de transporte e conduta dos passageiros
--- 1. A utilização do TUA e o acesso ao veículo implicam o cumprimento pelos passageiros das
disposições constantes do presente Regulamento.
--- 2. Aos passageiros é, designadamente, proibido:
--- a) Danificar quer o interior ou exterior do veículo;
--- b) Fazer uso dos dispositivos de emergência fora dos casos de perigo;
--- c) Transportar volumes que contenham matérias e substâncias explosivas, incluindo material
pirotécnico, facilmente inflamáveis, corrosivas ou radioactivas;
---  d)  Transportar  volumes  que,  pela  natureza,  forma,  dimensão  ou  cheiro,  possam causar
incómodo aos outros passageiros ou danos ao veículo;
---  e)  Fazer-se  acompanhar  de  velocípedes  e,  fora  das  condições  previstas  no  art.12º,  de
animais de companhia;
--- f) Consumir bebidas ou alimentos no interior do veículo;
--- g) Fumar no interior do veículo e nos locais onde haja indicação dessa proibição;
---  h)  Fazer  qualquer  tipo  de  publicidade  e  distribuir  ou  afixar  cartazes,  panfletos  e  outras
publicações, no interior do veículo, sem prévia autorização da Câmara Municipal de Azambuja;
--- i) Exercer no interior do veículo, sem prévia autorização da Câmara Municipal de Azambuja,
qualquer actividade de carácter comercial ou artesanal, profissão ou oferecer serviços;
---  j)  Efectuar  peditórios,  organizar  colectas,  recolher  assinaturas  ou realizar  inquéritos,  sem
prévia autorização da Câmara Municipal de Azambuja, no interior do veículo;



--- k) Fotografar ou filmar no interior do veículo sem prévia autorização da Câmara Municipal de
Azambuja;
--- l) Desenvolver práticas indecorosas no interior do veículo;
--- m) Impedir, por qualquer forma, a entrada ou saída do veículo dos demais passageiros;
--- n) Ocupar o lugar do veículo reservado, prioritariamente, a pessoa com deficiência motora,
grávidas, idosos e com crianças ao colo, sempre que esta se encontre no veículo;
--- o) Utilizar aparelhagem sonora ou fazer ruído, no interior do veículo, que cause incómodo
aos outros passageiros;
--- p) Exercer mendicidade no interior do veículo;
--- q) Realizar jogos no interior do veículo;
--- r) Em geral, praticar actos ou proferir expressões, no interior do veículo que perturbem a boa
ordem dos serviços ou incomodem os outros passageiros;
---  3.  Sem prejuízo  da  responsabilidade  contra-ordenacional  a  que  possa  haver  lugar,  nos
termos do presente Regulamento e da responsabilidade criminal e civil, nos termos gerais de
direito,  em  caso  de  verificação  de  qualquer  dos  factos  referidos  no  número  anterior,  as
autoridades administrativas ou policiais que exerçam funções de fiscalização podem determinar
a saída dos passageiros infractores do veículo, sem direito a reembolso pela parte da viagem
não efectuada.
--- CAPITULO II
--- DO TÍTULO DE TRANSPORTE E TARIFÁRIO
--- Artigo 3º
--- Noção
---  1.  Para  efeitos  do  presente  Regulamento,  entende-se  por  título  de  transporte  o  bilhete
simples, o módulo de 10 viagens e o passe mensal.
--- 2. O título de transporte confere ao seu titular o direito de transporte pelo período e demais
condições nele inseridas.
--- 3. Para que um título de transporte seja considerado válido, é necessário que o mesmo se
encontre válido para a realização da viagem pretendida e no caso de se tratar de bilhete simples
ou  módulo  seja  validado  pelo  motorista  ou  obliterado  num validador  instalado  no  meio  de
transporte.
--- Artigo 4º
--- Tipos de títulos de transporte
--- 1- A Câmara Municipal de Azambuja emite e comercializa os seguintes títulos de transporte:-
--- a) Bilhete simples
--- b) Módulos de 10 Viagens
--- c) Passe mensal (Pensionista, Estudante, Normal)
--- 2- O título de transporte identificado nas alíneas a) e b) permite realizar uma viagem de ida
entre quaisquer estações dos percursos urbano e periurbano.
--- 3- O título de transporte identificado na alínea c) possibilita ao seu titular a realização de um
número  indeterminado  de  viagens  de  ida  e  volta  durante  o  período  de  validade  do  título
(mensal).
--- Artigo 5º
--- Dever de conservação e de correcta utilização do título de transporte



--- 1- O passe mensal,  enquanto suporte do título de transporte,  permanece propriedade da
Câmara Municipal de Azambuja, que pode exigir ao utilizador a sua restituição ou determinar a
sua apreensão por razões de segurança ou devido à sua ilícita ou inadequada utilização.
--- 2- O passe mensal é pessoal e intransmissível e válido para o mês assinalado na vinheta, e
enquanto se encontrar em bom uso de funcionamento, devendo o seu titular proceder à sua
renovação sempre que, devido ao mau estado de conservação do título, este seja insusceptível
de utilização.
---  3-  O titular  é  o único responsável  pela  adequada  conservação  e  correcta  utilização dos
respectivos títulos de transporte, não conferindo a perda, inutilização ou extravio desse título
direito à substituição gratuita ou a qualquer indemnização.
--- 4- A Câmara Municipal de Azambuja pode proceder, em qualquer momento, à substituição
dos títulos de transporte.
--- 5- Qualquer outra pessoa, para além do proprietário assinante, que fizer ou tentar fazer uso
do passe  mensal  verá  o  mesmo apreendido  pelo  próprio  motorista  do TUA ou  autoridades
administrativas, sendo imediatamente anulado, sem prejuízo de procedimento judicial e contra
ordenacional a seguir contra o autor e/ou cúmplice desta fraude ou tentativa de fraude.
--- Artigo 6º
--- Emissão, aquisição, validação e prazo de validade do título de transporte
--- 1. Para utilização do TUA, cada passageiro deve possuir o adequado título de transporte,
sendo que o bilhete simples pode ser adquirido junto do motorista e os módulos e o passe
mensal no PAC (Posto de Atendimento ao Cidadão) ou em qualquer outro serviço a designar
pela Câmara Municipal de Azambuja.
--- 2. Antes do início da viagem, cada passageiro deve validar o respectivo título de transporte,
junto  do motorista ou num dos validadores  instalados no meio de transporte  e conservá-lo,
durante toda a viagem.
--- Artigo 7º
--- Tarifário
---  1.  O  tarifário  do  TUA é  fixado  anualmente  pela  Câmara  Municipal  de  Azambuja,  sendo
divulgado e colocado à disposição do público nos termos previstos no artigo 10º.
--- 2. No primeiro ano de exploração do TUA é praticado o seguinte tarifário:
--- a) Bilhete Simples – 0.50€
--- b) Módulos 10 viagens – 4.00€
--- c) Passe Mensal Estudante/Pensionista – 5.00€
--- d) Passe Mensal Normal – 10.00€
--- 3. Pela emissão do título de transporte,  passe mensal a Câmara Municipal de Azambuja
cobra um euro, sem prejuízo de poder proceder a posterior revisão desse valor.
--- Artigo 8º
--- Revisão tarifária
--- Os valores do tarifário a que se refere no n.º 2 do artigo anterior são objecto de revisão
anual, em função, nomeadamente, dos valores de inflação, oficialmente anunciados, para o ano
de  exploração  considerado,  ou  de  outros  factores  que  o  justifiquem,  sendo,  para  o  efeito,
fixados e publicados por meio de edital, após fixação pela Câmara Municipal de Azambuja.
--- Artigo 9º
--- Transporte gratuito



--- As crianças de idade inferior a 6 anos, comprovada por documento de identificação, se tal for
solicitado,  podem viajar gratuitamente,  desde que acompanhadas de passageiro portador de
título de transporte válido.
--- CAPÍTULO III
--- INFORMAÇÃO AOS PASSAGEIROS
--- Artigo 10º
--- Formas de divulgação
---  1.  Os  horários,  o  tarifário,  as  condições  de  utilização  do  TUA  e  os  demais  elementos
informativos necessários ao esclarecimento dos passageiros e do público em geral são afixados
e ou disponibilizados no PAC e noutros locais adequados que sejam reservados para o efeito,
sendo também previamente publicitados pelos meios idóneos.
---  2.  A  alteração  de  qualquer  dos  elementos  informativos  referidos  no  número  anterior,
designadamente,  a  modificação  da  estrutura  tarifária  determinada  pela  introdução  de novos
títulos  de  transporte  e  revisão  do preço  de cada  tipo  de  título  de  transporte,  é  objecto  de
adequada  publicitação,  com  a  antecedência  mínima  de  10  dias,  sem  prejuízo  de  prévia
deliberação dos órgãos municipais competentes.
--- Artigo 11º
--- Horário
--- Os horários de transporte pré-estabelecidos que definem o horário de início poderão sofrer
alterações por variadas razões, nomeadamente fluidez de trânsito, impedimentos, mudanças de
sentido, avarias ou quaisquer outras causas, pelo que a Câmara Municipal de Azambuja não
poderá ser responsabilizada por atrasos e transtornos verificados,  embora fazendo todos os
possíveis para os evitar.
--- Artigo 12º
--- Objectos portáteis, animais e velocípedes
---  1.  Aos  passageiros  é  permitido  levar  no  veículo,  gratuitamente,  objectos  portáteis,
correspondentes a volumes de mão, carrinhos de bebé e cadeiras de rodas, sem prejuízo do
disposto nas alíneas c) e d) do n.º 2 do art. 2º.
--- 2. Os passageiros podem fazer-se acompanhar, gratuitamente, de animais de companhia,
desde que devidamente acondicionados e encerrados em caixa,  cesto ou outra embalagem
adequada que  possa ser  transportada como volume de mão e desde  que  não  se  verifique
qualquer motivo atendível de perturbação dos demais passageiros ou do serviço de transporte,
nomeadamente, sinais manifestos de doença, perigosidade ou falta de asseio.
--- 3. Nos termos da legislação em vigor, podem ser transportados, gratuitamente, os cães-guia
acompanhantes de passageiros invisuais.
--- Artigo 13º 
--- Objectos e valores perdidos
--- 1. Os bens perdidos ou esquecidos pelos passageiros no veículo são encaminhados para um
local a designar pela Câmara Municipal de Azambuja, onde serão guardados, até que os seus
legítimos proprietários os reclamem, durante um período máximo de 180 dias, ou, tratando-se
de géneros de rápida deterioração, de 24 horas.
--- 2. Findo o prazo referido no número anterior a Câmara Municipal de Azambuja poderá dispor
ou utilizar os objectos da forma que entender.
--- Artigo 14º



--- Sugestões e reclamações
---  Os  passageiros,  devidamente  identificados,  podem  dirigir,  por  escrito,  sugestões  e
reclamações referentes à prestação do serviço de transporte, à Câmara Municipal de Azambuja,
que disponibiliza também um livro de reclamações, patente nos locais designados para o efeito.
--- CAPÍTULO IV
--- FISCALIZAÇÃO, SANÇÕES E RESPONSABILIDADE
--- Artigo 15º
--- Fiscalização
--- 1. A fiscalização do cumprimento do presente Regulamento compete à Câmara Municipal de
Azambuja.
--- Artigo 16º
--- Contra-ordenações
---  1.  A  violação  de  qualquer  norma  deste  Regulamento,  para  a  qual  não  esteja  a  seguir
especificamente prevista a penalidade correspondente, será punida com uma coima fixada entre
o mínimo de 25 euros e o máximo de 75 euros.
--- 2. Constitui contra-ordenação punível com coima de 50 euros a 100 euros:
--- a) A não aquisição de título de transporte ou a sua não exibição, ainda que seja invocada a
sua perda ou esquecimento;
--- b) A apresentação de título de transporte rasgado, cortado, ou danificado por qualquer outra
forma que impossibilite a sua leitura;
--- c) A apresentação de título de transporte passe mensal com vinheta inválida.
--- d) A utilização de título de transporte viciado (passe mensal, módulos e bilhetes simples).
--- 3. As infracções previstas nas alíneas b), c) e d) do número anterior determinam a imediata
apreensão,  pela  autoridade  ou  agente  que  procedeu  à  fiscalização,  do  título  de  transporte
utilizado na prática de infracção.
--- 4. A aplicação ao utilizador de título de transporte viciado das sanções previstas na alínea d)
do n.º 2 e no n.º 3 do presente Regulamento não prejudica o procedimento criminal a que possa
haver lugar.
--- 5. As infracções previstas nas alíneas a), b), c) e d) do n.º 2 do art. 2º que constituem contra-
ordenação, punível com coima de 100 euros a 1000 euros.
--- 6. Constituem também contra-ordenação, punível com coima de 50 euros a 100 euros, as
infracções discriminadas nas alíneas e), f), g), h), i), j) e l) do n.º 2 do art. 2º.
--- 7. A tentativa e a negligência são puníveis.
--- Artigo 17º
--- Competência
--- 1. A instrução e decisão dos processos de contra ordenação compete, nos termos legais, ao
Presidente da Câmara.
--- Artigo 18º
--- Responsabilidade por danos
---  1.  Incumbe  aos  passageiros  a  guarda  e  vigilância  dos  objectos  portáteis  e  animais  de
companhia de que se façam acompanhar no veículo e estações, não se responsabilizando a
Câmara Municipal de Azambuja por eventuais perdas, roubos, furtos ou danos causados aos
referidos objectos e animais.



--- 2. Os passageiros são os únicos responsáveis, nos termos gerais da responsabilidade civil,
pelos  danos  causados,  por  si,  ou  pelos  seus  objectos  e  animais  de companhia,  à  Câmara
Municipal de Azambuja e/ou aos outros passageiros.
---  3.  A  responsabilidade  contra-ordenacional  do  passageiro  infractor  não  o  isenta  da
responsabilidade civil por perdas e danos e da responsabilidade penal em que possa incorrer.
--- Artigo 19º
--- Entrada em vigor
--- Este Regulamento entra em vigor decorridos 30 dias seguidos após a publicação em edital
da deliberação que o aprova.”
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 1-A / V.J.M.P. / 2005 e o Regulamento
aprovados por unanimidade.

1.11. Proposta Nº 2-A / V.J.M.P. / 2005
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Considerando:
--- o processo disciplinar n.º 4/2005, instaurado a um funcionário desta autarquia por falta de
assiduidade;
--- que a Câmara Municipal de Azambuja é o órgão competente para aplicar a funcionários ou
agentes  penas disciplinares,  conforme o disposto  nos art.º  (s)  18 n.º  1,  66 e  67,  todos do
Estatuto Disciplinar.
--- Propõe-se que:
--- a Câmara aprove o relatório final elaborado pela instrutora do Processo;
--- seja aplicada a aposentação compulsiva.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 2-A / V.J.M.P. / 2005 aprovada com seis votos
sim e um voto não.

1.12. Proposta Nº 7-A / VML / 2005
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Considerando:
--- 1. a intenção da Câmara Municipal de Azambuja de proporcionar aos alunos do 1º Ciclo e
Pré-Escolar do Concelho uma refeição quente adequada;
--- 2. a capacidade dos Centros Sociais e Paroquiais do Concelho para prestar este serviço;
---  3.  a  capacidade  das  Juntas  de  Freguesia  de  gerirem  este  processo  duma  forma  mais
próxima da realidade, tenho a honra de propor:
---  Que a  Câmara Municipal  de Azambuja delibere  aprovar  os protocolos com as seguintes
entidades:
--- Centro Social e Paroquial de Alcoentre;
--- Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo;
--- Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima;
--- Centro Social e Paroquial de Azambuja;
--- Junta de Freguesia de Alcoentre;
--- Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo;
--- Junta de Freguesia de Azambuja;
--- Junta de Freguesia de Manique do Intendente;



--- Junta de Freguesia de Vale do Paraíso e Associação do Centro de Dia para a 3ª Idade de
Nossa Sra. do Paraíso;
--- Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha;
--- Junta de Freguesia de Aveiras de Cima.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 7-A / VML / 2005 aprovada por unanimidade.

1.13. Proposta Nº 3-A / VML / 2005
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
---  “Considerando  que  ao  Município  de  Azambuja  incumbem  Atribuições  no  domínio  do
Desporto – cfr. al. f) do art. 13º da Lei 159/99 de 14 de Setembro;
--- Considerando que é Competência da Câmara Municipal de Azambuja apoiar e fomentar o
desporto nas suas diversas formas – cfr. al. b) do nº 4 do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de
Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;
--- Considerando ainda que a prática de modalidades de natureza individual a níveis elevados
de  desempenho  permitem  a  divulgação  da  respectiva  modalidade,  bem  como  do  próprio
Concelho;
--- Considerando,  por último, que a Câmara Municipal  de Azambuja aprovou em reunião do
executivo de 16/09/2004 as Normas de Atribuição de Bolsas de Mérito Desportivo;
--- Tenho a honra de propor:
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja aprove atribuir no âmbito dessas Normas as Bolsas
de Mérito Desportivo para o ano de 2006 aos atletas que constam na lista que se anexa.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 3-A / VML / 2005 aprovada por unanimidade.

1.14. Proposta Nº 2-A / VML / 2005
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
---  “Considerando  as  competências  atribuídas  às  autarquias  no  âmbito  da  promoção  e
desenvolvimento da Cultura;
--- Considerando também que, em termos de plano de actividades, tem-se vindo a realizar um
Corso de Carnaval no Domingo que antecede o dia de Entrudo promovido por esta autarquia;
---  Considerando,  por  último as  edições anteriores  e,  mais uma vez,  a  necessidade de dar
continuidade  aos  objectivos  inerentes  às  Normas  de  Candidatura  e  que  se  prendem  com
estabelecer  regras, premiar o investimento artístico e a criatividade, promover a qualidade e
envolver Associações e Colectividades do Concelho na iniciativa;
--- Tenho a honra de propor:
--- que a Câmara delibere aprovar as Normas de Candidatura para o ano 2006 (em anexo).”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 2-A / VML / 2005 aprovada por unanimidade.

1.15. Proposta Nº 1-A / VML / 2005
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a  Proposta  e o Protocolo de Colaboração que a
seguir se transcrevem:
 Proposta
--- “Considerando:
--- Que é competência da Câmara Municipal de Azambuja apoiar e comparticipar no apoio a
actividades de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva e recreativa – cfr. al.



b) do n.º 4 do art. 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de
Janeiro;
--- A realização dos Campeonatos Columbófilos do Concelho de Azambuja de 2004, que reuniu,
na sua organização, três das mais emblemáticas Colectividades do Concelho nesta matéria;
--- Que se entende que o trabalho desenvolvido pelas Colectividades tem sido extremamente
meritório, quer ao nível do Concelho quer na promoção deste junto de outros Concelhos e se
enquadra claramente na previsão e estatuição da norma legal invocada da Consideração supra;
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja pode celebrar Protocolos com vista à prossecução
dos objectivos previsto na disposição identificada supra – cfr. art. 67.º do mesmo diploma.
--- Tenho a honra de propor:
--- A atribuição, a título extraordinário, de apoio financeiro no valor de 2.500 euros através de
outorga de Protocolo que junto se anexa para aprovação.”

Protocolo de Colaboração
--- Celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja,  O Grupo Columbófilo  Vilanovense, O
Grupo Columbófilo Azambujense e A Casa do Povo de Aveiras de Cima
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, e aqui representada pelo
seu Presidente, Dr. Joaquim António Ramos, com poderes para o acto, e o
--- Grupo Columbófilo Vilanovense, o Grupo Columbófilo Azambujense e a Casa do Povo de
Aveiras  de  Cima,  adiante  designadas  por  Colectividades,  e  aqui  representadas  pelos  seus
Presidentes,  Senhor  _________,  Senhor  ___________  e  Senhor  ___________,  todos  com
poderes para o acto,
--- Considerando que:
---  I.  É  atribuição  das  Autarquias  Locais  promover  actividades  recreativas,  culturais  e
desportivas;
--- II. As Colectividades e Instituições existentes no Município são parceiros fundamentais na
dinamização da cultura, desporto e ocupação dos tempos livres;
---  III.  A  Câmara  reconhece  o  mérito  da  organização  e  as  carências  das  Colectividades
envolvidas,  com vista  à  realização  de  um evento  que  atinja  os  necessários  parâmetros  de
qualidade;
--- IV.  É competência  da Câmara Municipal  de Azambuja apoiar  e comparticipar  no apoio  a
actividades de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva e recreativa – cfr. al.
b) do n.º 4 do art. 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de
Janeiro;
--- V. Se entende que o trabalho desenvolvido pelas três Colectividades tem sido extremamente
meritório, quer ao nível do Concelho, quer na promoção deste junto de outros Concelhos, e se
enquadra claramente na previsão e estatuição da norma legal invocada no Considerando supra;
--- As partes acordam em celebrar o presente Protocolo que se rege pelas seguintes Cláusulas:
--- Primeira
---  A  Câmara  disponibiliza  a  verba  de  2.500  euros  pela  organização  dos  Campeonatos
Columbófilos do Concelho de Azambuja.
--- Segunda
---  As Colectividades  comprometem-se a  afectar  na  totalidade  a  quantia  acima indicada  ao
pagamento das despesas realizadas no âmbito do evento citado.



--- Terceira
--- Caso as Colectividades não realizem as acções inerentes ao presente Protocolo, a Câmara
terá direito a reaver a quantia disponibilizada, com base do incumprimento do protocolado.
--- Quarta
--- Por acordo entre as partes, a verba disponibilizada será entregue ao Grupo Columbófilo
Vilanovense ficando as Colectividades responsáveis  entre si pelo fraccionamento da quantia
disponibilizada a que houver lugar.”
---  Uma  vez  postos  a  votação  foram  a  Proposta  n.º  1-A  /  VML  /  2005  e  o  Protocolo  de
Colaboração aprovados por unanimidade.

1.16. Proposta Nº 4-A / VML / 2005
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Considerando:
--- que a manutenção dos edifícios escolares se insere no âmbito das competências atribuídas
às autarquias, conforme a alínea f) do n.º 2 do art. 64.º da L.A.L.
---  o  Protocolo  estabelecido  com as  Juntas  de  Freguesia  diz  respeito  apenas  a  pequenas
reparações;
--- Tenho a honra de propor:
---  A  descentralização  de  1.076,90€,  correspondente  à  despesa  efectuada  pela  Junta  de
Freguesia de Aveiras de Baixo na reparação do chão da Escola do Ensino Básico do 1.º Ciclo
de Aveiras de Baixo, conforme documentação anexa.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 4-A / VML / 2005 aprovada por unanimidade.

1.17. Proposta Nº 5-A / VML / 2005
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Considerando:
--- a realização da Expo-Rainha – Feira Columbófila 2004 que envolveu um número superior a
10.000 pessoas;
--- que a mesma envolveu na organização três entidades concelhias de idoneidade indiscutível,
a saber: Grupo Columbófilo Vilanovense, União de Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha
e Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha.
--- Tenho a honra de propor:
--- a atribuição, de apoio financeiro no valor de 2.500 euros para fazer face às despesas de
realização da Expo-Rainha – Feira Columbófila 2004.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 5-A / VML / 2005 aprovada por unanimidade.

1.18. Proposta Nº 6-A / VML / 2005
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Considerando:
--- a realização da Exposição Distrital de Columbofilia 2004 que envolveu um número superior a
4.000 pessoas;
--- que a mesma foi considerada a melhor Exposição de Columbofilia do Distrito de Lisboa e que
foi  dispendida  uma  verba  elevada  pela  Casa  do  Povo  de  Aveiras  de  Cima  –  Secção  de
Columbofilia.



--- Tenho a honra de propor:
--- a atribuição, de apoio financeiro no valor de 2.000 euros à Casa do Povo de Aveiras de Cima
– Secção de Columbofilia, para fazer face aos custos efectuados na referida Exposição.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 6-A / VML / 2005 aprovada por unanimidade.

2. Informações

2.1. Informação N.º 1-A / P / 05
--- “Assunto: Modificação ao orçamento
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2002 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  2  de  Novembro,  que  se
anexam:
--- 4ª Alteração ao Orçamento da Receita
--- 15ª Alteração ao Orçamento da Despesa
--- 14ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos”
--- A Câmara tomou conhecimento.

2.2. Informação N.º 2-A / P / 05
--- “Assunto: Modificação ao orçamento
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2002 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  2  de  Novembro,  que  se
anexam:
--- 16ª Alteração ao Orçamento da Despesa
--- 15ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos”
--- A Câmara tomou conhecimento.


