
APROVAÇÃO DE ACTAS
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 13 de Outubro de 2005 foi aprovada por maioria,
com quatro votos a favor (Grupos do PS) e duas abstenções (Grupos PSD e CDU). 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
1. PROPOSTAS
1.1. Proposta Nº 1-A / P / 2005
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
---  “Nos  termos  do  nº  2,  do  artigo  58º,  da  Lei  nº  169/99,  de  18  de  Setembro,  revista  e
republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro (Lei das Autarquias Locais), e com vista a
uma maior operacionalidade e funcionamento do executivo proponho que seja fixado em mais
dois o número de Vereadores em regime de tempo inteiro.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 1-A / P / 2005 aprovada por unanimidade.

1.2. Proposta Nº 2-A / P / 2005
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
---  “Considerando  o  disposto  na  LAL,  em conjugação  com as  disposições  consagradas  no
Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei nº 6/96, de 31 de Janeiro,
que estabelecem o regime jurídico do funcionamento dos órgãos dos municípios, bem como o
respectivo quadro de competências;
--- Considerando que a própria Lei prevê como competência exclusiva da Câmara Municipal a
elaboração e aprovação do seu regimento, conforme alínea a), do nº 1 em conjugação com a
alínea a) do nº 7, do artigo 64º da LAL.
--- Proponho a aprovação do Regimento das Reuniões da Câmara Municipal de Azambuja a
entrar  em  vigor  no  dia  imediato  à  aprovação  pelo  Executivo  da  minuta  ou  da  acta
correspondente da reunião camarária.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 2-A / P / 2005 aprovada por unanimidade.

1.3 Proposta Nº 3-A / P / 2005
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
---  “Nos  termos  do  artigo  62º,  da  LAL,  proponho  que  as  reuniões  ordinárias  da  Câmara
Municipal se efectuem quinzenalmente, às segundas-feiras, pelas 15 horas.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 3-A / P / 2005 aprovada por unanimidade.

1.4. Proposta Nº 4-A / P / 2005
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
---  “Tendo  m conta  a  prossecução  dos  interesses  dos  Munícipes  em termos  de  rapidez  e
eficácia de resposta relativamente a assuntos objecto de apreciação e deliberação camarária
proponho, nos termos no nº 3 do artigo 92º, da LAL, a aprovação das actas, em minuta, no final
das reuniões.



--- Mais, proponho que, as reuniões sejam secretariadas e as respectivas actas elaboradas sob
responsabilidade  da  Directora  do  Departamento  Administrativo  e  Financeiro,  Maria  Irene
Lameiro dos Santos.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 4-A / P / 2005 aprovada por unanimidade.

1.5. Proposta Nº 5-A / P / 2005
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Delegação de Competências da Câmara Municipal no Presidente
--- Considerando que a extensão e diversidade de matérias da competência da Câmara não
possibilita  a  sua  apreciação  e  decisão  na  totalidade,  em reunião  da  mesma,  sob  pena  de
enorme sobrecarga da respectiva ordem de trabalhos e consequente prejuízo em termos da
capacidade de resposta.
---  Considerando  que  a  delegação  de  competências  constitui  um  instrumento  destinado  a
conferir eficácia à gestão, possibilitando reservar para as reuniões do órgão executivo opções
estratégicas e actos de gestão de maior relevância.
---  Considerando  que  o  artigo  27º  do  Decreto-Lei  nº  135/99,  de  22  de  Abril,  incentiva  a
delegação de competências com vista a uma mais eficaz gestão pública.
--- Proponho que a Câmara delibere,  nos termos do artigo 35º  do Código do Procedimento
Administrativo, delegar no Presidente da Câmara, com possibilidade de subdelegação:
--- a) ao abrigo do artigo 65º da LAL, as competências da Câmara constantes das alíneas b), c)
d), e) f), g), l), m), n), q), r), s), t), u), v), x) z), aa) e bb) do nº 1, d), e), f), g), h), i), l) e m) do nº 2,
b) do nº 3, c) e e) do nº 4, nº 5 e b) e d) do nº 7 do artigo 64º da referida Lei;
---  b)  ao  abrigo  do  artigo  29º,  nº  2  do  Decreto-Lei  nº  197/99,  de  8  de  Junho,  todas  as
competências atribuídas pelo mesmo diploma à Câmara Municipal e até 748.196,85€;
--- c) ao abrigo do disposto no artigo 5º, nº 1 e 3 do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro,
as competências da Câmara Municipal constantes das mesmas disposições legais;
--- d) ao abrigo do artigo 65º da LAL, a competência atribuída no nº 1 do artigo 54º da Lei nº
91/95, de 2 de Setembro, republicada;
--- e) ao abrigo do artigo 65º da LAL, o nº 2 do artigo 60º da lei nº 2110, de 19 de Agosto de
1961;
---  f)  ao  abrigo  do artigo  65º  da  LAL,  o  nº  1  do  artigo  7º,  e  os  artigos  28º,  30º  e  31º  do
Regulamento Municipal de urbanização e Edificação.” 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 5-A / P / 2005 aprovada por maioria com quatro
votos a favor (Grupo PS) e três abstenções ( Grupos PSD e CDU).

1.6. Proposta Nº 6-A / P / 2005
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Considerando:
--- que é necessário proceder à execução dos trabalhos de construção da Rotunda nascente e
de requalificação da zona de espaço urbano ao longo da EN3 na Vila de Azambuja
--- que foi lançado concurso público para a empreitada de E66/04 – Construção da Rotunda
Nascente, Envolvente e Faixa Paralela à EN 3 da Vila de Azambuja
--- que esta intervenção se insere no Programa POLIS (fase 4) já homologada.
--- Proponho que a Câmara delibere:



--- adjudicar, a empreitada de E66/04 – Construção da Rotunda Nascente, Envolvente e Faixa
Paralela  à EN 3 da Vila de Azambuja,  à empresa Acoril  – Empreiteiros S.A.,  pelo  valor  de
988.220,00€ (novecentos e oitenta e oito mil duzentos e vinte euros e zero cêntimos), ao qual
acresce o  IVA,  à taxa  legal  de 5%, o que perfaz  o  montante  global  de  1.037.631,00€ (um
milhão, trinta e sete mil, seiscentos e trinta e um euros e zero cêntimos) e prazo de execução de
135 (centro e trinta e cinco) dias, e que o valor seja repartido na seguinte forma:
--- 2005:      31.740,00 € (IVA incluído)
--- 2006: 1.005.891,00 € (IVA incluído)
--- O referido encargo para 2005 inscreve-se e tem cabimento na Acção do Plano 03.02.01 e na
Rubrica Orçamental 05/07.01.04.01.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 6-A / P / 2005 aprovada com com seis votos a
favor (Grupos PS e PSD) e um voto contra (Grupo CDU).


