
 
 
 
 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2006 
----Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro de dois mil e seis, pelas 21 horas, reuniu a 
Assembleia Municipal de Azambuja, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de 
Azambuja, em Azambuja, com seguinte Ordem do Dia. ----------------------------------- 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
Ponto 1 -  Informação do Sr. Presidente da Câmara acerca da Actividade Municipal; 
 
Ponto 2 – Proposta de Regimento da Assembleia Municipal; 
 
Ponto 3 – Designação dos Elementos da Assembleia Municipal e dos Utentes a integrar 
o Conselho Geral da Empresa Municipal de Infraestruturas de Azambuja -  EMIA; 
 
Ponto 4 – Empresa Municipal de Infraestruturas de Azambuja - EMIA  

     - Recepção de Obras 
        ● Rotundas de Aveiras de Cima e Alcoentre 
        ● Sinalização Horizontal 

 
 
---- Presidiu à Mesa o seu Presidente, Senhor António Pratas Cardoso, e secretariaram a 
reunião o Sr. Francisco Alberto Santos Jerónimo em substituição do 1º Secretário e a 2ª 
Secretária, Srª Maria de Fátima Duarte Alves de Brito Martins. --------------------------------
----Encontravam-se presentes os Deputados Municipais senhores Ana Alexandra 
Ferreira Gaspar, António Batista Marques, António Luís Lavado dos Reis, Luís 
Benavente, Francisco António Galvão Morgado, Helena Isabel Silva Mata, Herculano 
Valada Martins, Hernâni Sequeira Dias Ferreira, Hugo José Jansen Rodrigues Felizardo 
Caldeira, João Manuel Couchinho, Joaquim Luís da Silva Borda D’Água, Joaquim 
Marques de Jesus Oliveira, José Joaquim Brás dos Santos, José Luís Marques dos 
Santos, José Manuel de Oliveira Brás, Justino Cláudio de Oliveira, Lúcio Manuel 
Cardador Costa, Luís Eduardo Morgado Salvaterra da Silva, Luís Manuel Leandro da 
Silva, Manuel da Silva Simões Ramos, Maria Camila Agostinho Botão Mirradinho, 
Maria da Conceição Pinto Maurício de Sousa, Nuno Miguel Brás Monteiro Gonçalves, 
Rafael Ramos dos Santos, Rodrigo Miguel Valada Pimentel e Silvino José da Silva 
Lúcio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
----Em representação da Câmara Municipal estiveram presentes os senhores Joaquim 
António Sousa Neves Ramos, Presidente, Luís Manuel Abreu de Sousa, Vice-
presidente, José Manuel Isidoro Pratas, Marco António Leal Pereira, António José 
Mateus de Matos e António José Costa da Cruz, Vereadores. ----------------------------------- 
----Interveio o Sr. Presidente da Assembleia Municipal para cumprimentar todos os 
presentes, em particular o Sr. Vereador António José Costa da Cruz, presente pela 
primeira vez nesta Assembleia em substituição da Sra. Vereadora Ana Maria Correia 
Ferreira, e para informar de que, dada a afluência de público nas Assembleias 
Municipais, as próximas reuniões passariam a ser realizadas no Auditório Municipal 
do Pátio do Valverde. Aproveitou também para fazer referência às ausências 
justificadas dos Senhores Deputados António Montez Amaral, Rui Augusto Nabais e 
António José Rodrigues, tendo os dois primeiros sido substituídos, respectivamente, 
pelos Senhores Luís Benavente e Francisco Alberto dos Santos Jerónimo. ------------------- 
----Por se tratar de uma reunião Ordinária, O Senhor Presidente da Mesa informou que 
iria dar início ao período Antes da Ordem do Dia, de acordo com o artº 18º e 20º do 
Regimento da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
----O Sr. Presidente da Mesa perguntou se havia alguém do público que desejasse 
intervir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Interveio o Sr. Manuel Canha, munícipe, aproveitando, desde logo, a oportunidade 
para felicitar o Sr. Presidente da Assembleia pela iniciativa de transferir as reuniões da 
Assembleia Municipal para o Auditório do Valverde. Em seguida referiu que a 
situação que existe com a sua companheira e a Câmara vai seguir para o Ministério 
Público. Abordou, depois, algumas outras questões de que gostaria de ser esclarecido 
como, o estado do piso e das uniões da ponte junto à rotunda poente que dá acesso ao 
campo, o mau estado da Vala do Esteiro e da Praia Fluvial, a falta de limpeza do 
Mercado Diário, a paragem da obras para a conclusão do Novo Mercado, a falta de 
tecto num dos pavilhões das Novas Oficinas da Câmara, o mau estado do piso da Rua 
Engº Moniz da Maia e falta de passadeiras nas ruas transversais de fronte ao Edifico da 
Câmara. Apelou para que fossem removidos os pilaretes colocados na berma da 
estrada junto às passadeiras, de forma a facilitar a travessia dos deficientes em cadeiras 
de rodas, e ainda que fosse reposta a rampa de acesso à entrada da Repartição de 
Finanças. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Quis também saber se as viaturas da Câmara têm folha de serviço para controle das 
deslocações e do gasóleo. Se existe controle de combustível nas caldeiras das piscinas e 
se são feitas análises à água no Concelho de Azambuja. Por último, o que é que a 
Câmara tem a dizer sobre a inauguração, prevista para Dezembro, do Novo Centro de 
Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pediu a palavra o Sr. António Pires, munícipe, para, em primeiro lugar, perguntar 
ao Sr. Presidente da Assembleia se cumpria o estipulado na lei 169/99 no que diz 
respeito  ao  período  destinado  a  esclarecimentos  ao  publico após o encerramento da  



 
 
 
 
Ordem do Dia. Em segundo lugar, perguntou para quando está prevista a criação de 
uma paragem para os autocarros dentro da vila de Azambuja, de modo a evitar as 
paragens no eixo da via, sempre que há necessidade de fazer entrar ou sair passageiros. 
Referiu que no Regulamento para Edificações consta que os passeios devem de ter 
cerca de metro e meio de largura havendo locais que não cumprem o estipulado, como 
sendo junto às oficinas municipais, originando acidentes. Falou da necessidade de 
serem colocadas passadeiras para peões no fim da Rua das Campinos, junto ao Café 
Cortiço e também a seguir ao Quiosque da Qtª da Mina em salvaguarda das crianças 
que se dirigem às escolas. Sobre as percas de água sugeriu que fossem colocadas portas 
de segurança nas bocas-de-incêndio. ------------------------------------------------------------------ 
----Tomou a palavra o Sr. Presidente de Câmara que iniciou o seu discurso 
cumprimentando os presentes e aproveitou para saudar o Sr. Presidente da Mesa pela 
decisão de transferir a realização das futuras Reuniões da Assembleia Municipal para o 
Pátio do Valverde. De seguida passou a dar resposta às questões colocadas pelos dois 
munícipes. Sobre a primeira observação feita disse tratar-se de um processo interno 
com um funcionário da Câmara, não sendo matéria para se discutir em Assembleia. 
Sobre a zona ribeirinha disse que no início do mandato anterior foram feitas 
intervenções pontuais na praia do Tejo e no palácio que não resultaram por razões de 
diversa ordem. Estas intervenções requerem grandes investimentos, que a Câmara só 
por si não comporta, necessitando de serem consertadas a nível de apoios comunitários 
e de privados. Conseguiu-se inserir, no entanto, e no âmbito do programa Vale do Tejo 
da Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo, a zona até à Praia do Tejo num programa 
comunitário que envolve os municípios de Santarém, Cartaxo e Azambuja, que 
consiste na construção de uma ciclo via e de um conjunto de estruturas até Valada e na 
Ribeira de Santarém, terminado com uma intervenção grande na Praia do Tejo. Este 
programa está aprovado e só não avançou ainda devido à mudança do executivo da 
Câmara de Santarém. Está também previsto o lançamento de um concurso público 
para a concessão da recuperação do Palácio das Obras Novas a um privado, do qual a 
CCDR tem já tem conhecimento. Sobre a Vala do Esteiro o Sr. Presidente disse que 
assim que a ETAR de Azambuja entrar em funcionamento os esgotos deixarão de ser 
canalizados para a mesma. ------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto ao tecto do pavilhão das oficinas disse que se aguarda que a EDP proceda à 
substituição dos cabos uma vez que os novos postes já foram colocados. Referiu que é 
feito controlo rigoroso aos combustíveis das viaturas da Câmara e das piscinas 
municipais. Relativamente à abertura do Centro de Saúde a Câmara ainda não dispõe 
de qualquer informação. A abertura do Mercado Diário está pendente da conclusão 
dos concursos para a aquisição do equipamento. A reparação da rua principal vai ter 
início no dia um de Março. ------------------------------------------------------------------------------- 
----Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente para esclarecer que o acesso ao 
estacionamento das carrinhas da Santa Casa da Misericórdia será feito pela rua paralela 
à rua principal, por de trás do edifício da Câmara, e que a colocação de passadeiras nas 
ruas  transversais  fazem  parte  de  uma  empreitada  que irá ser realizada ao abrigo do  
 



 
 
 
 
programa Polis, cujo início ocorrerá brevemente. Relativamente à entrada das Finanças 
informou já existirem duas rampas laterais e que a situação dos pilaretes que se 
encontram a dificultar a circulação nas passadeiras já está ser revista. A situação das 
bocas-de-incêndio está a ser analisada em todo o Concelho. ------------------------------------
----Interveio o Sr. Presidente da Mesa para dar conhecimento do correio e de convites 
entretanto recebidos, colocando-os à disposição dos senhores Deputados para consulta.   
Aproveitou também a sua intervenção para colocar à votação a Acta da Reunião 
Ordinária de 28 de Dezembro de 2005 que, depois de incluídos os resultados da 
votação da Proposta de Recomendação do PSD à Câmara sobre o aumento da água, no 
último parágrafo do verso da folha três, foi a mesma aprovada com uma abstenção. ---- 
----Seguidamente interveio o Sr. Deputado João Couchinho para perguntar se a Câmara 
tem conhecimento das escolas básicas que irão encerrar no nosso Concelho. 
Relativamente ao Mercado Diário disse não fazer sentido que se tenha feito um 
concurso para a construção e não se tenha feito em simultâneo o concurso para a 
aquisição do equipamento. No que diz respeito ao Centro de Saúde, pretendeu saber se 
o Sr. Presidente da Câmara chegou a ter a reunião com o Sr. Ministro da Saúde e o que 
é que ficou decidido relativamente atendimento nocturno. Sobre a ETAR de Azambuja 
lembrou o Sr. Presidente da Câmara de ter editado em Agosto de 2005 um comunicado 
à população, onde informava que a mesma tinha entrado em funcionamento, não 
percebendo como é que durante discussão de hoje se disse que a mesma estava a 
funcionar provisoriamente. Quis também saber em que escolas estão a ser ministradas 
as aulas de inglês. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tomou a palavra o Sr. Silvino Lúcio para perguntar ao Sr. Presidente da Câmara se 
foi feita alguma análise aos números mencionados pela Sra. Deputada Conceição 
Maurício, na última reunião da Assembleia, relativamente aos 45% de percas de água. 
–---Interveio a Sra. Deputada Helena Mata querendo saber para quando é que está 
previsto o alcatroamento da Rua do Carrasco no Vale do Brejo e da Rotunda,  cujo piso 
ficou danificado após a intervenção da rede de esgotos. Aproveitou também a sua 
intervenção para manifestar o seu desapontamento pelo facto de este ano a Câmara 
não ter promovido o corso carnavalesco -------------------------------------------------------------- 
---- Interveio o Sr. Deputado António Lavado dos Reis para perguntar se, no 
seguimento da sua intervenção na última reunião da Assembleia, já haviam sido feitas 
algumas diligências sobre, nomeadamente, o assunto da CLC e  o mau serviço prestado 
pela EDP. Sugere que a Câmara exija desta empresa a colocação de medidores da 
qualidade do ar nas Freguesias de Aveiras de Cima e Alcoentre e que a medição seja 
feita diariamente e os resultados comunicados às respectivas Juntas e à Câmara. E, 
ainda, que seja da responsabilidade da CLC exames médicos periódicos à população 
da freguesia de Aveiras de Cima, para saber se há ou não risco de contaminação. 
Apelou à Câmara para que interceda junto dos CTT no sentido de ser resolvido 
definitivamente o problema dos atrasos na entrega e na troca da correspondência.   Fez  
 
 
 



 
 
 
 
 
também referência à intenção do partido socialista de, no mandato anterior, adquirir 
um edifício com vista à descentralização alguns serviços da Câmara para Aveiras de 
Cima e até ao momento nada ter sido feito. Quis saber qual o critério utilizado no 
alcatroamento das serventias a particulares. O que  a Câmara pensa fazer em relação ao 
depósito de pneus dos Casais das Comeiras, à lixeira nos Casais das Amarelas e 
também às casas degradadas que existem em Aveiras de Cima e no resto do concelho. 
Referiu também um caso de rotura de água, que foi comunicada aos serviços da 
Câmara às 9.30 horas, e a reparação só foi efectuada às 16.30 horas. Relativamente à 
Escola C+S perguntou para quando é que está previsto o início das obras do pavilhão. 
Por último procurou saber se a unidade fabril de produtos químicos, que está instalada 
no Vale do Coelho, tem todas as condições de saneamento, higiene, segurança e de 
fiscalização pelas entidades competentes, Câmara e Ministério do Ambiente, para 
laborar, uma vez que teve conhecimento de lá ter havido um derrame de um produto 
químico e de não terem sido chamadas a intervir qualquer das Corporações de 
Bombeiros do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------- 
----Seguidamente tomou a palavra o Sr. Deputado Herculano Valada para referir que 
na maioria das vezes em que os munícipes pedem a limpeza das fossas, só são 
atendidos, pelos serviços camarários, cerca de quinze dias depois. Pede, portanto, 
celeridade no tratamento deste assunto. Disse que gostaria de ser informado do que se 
está a passar com a ACORIL, uma vez que esta empresa faz parte da EMIA, e se consta 
estar a lutar com algumas dificuldades financeiras ou até mesmo de uma possível 
falência. Sobre a iluminação pública de Manique do Intendente, manifestou interesse 
em saber quando é que os pedidos da Junta para substituição de lâmpadas e 
candeeiros, já efectuados há algum tempo, vão ser atendidos. Perguntou também se a 
notícia publicada num jornal local de que a Ribeira do Judeu iria ser limpa é 
verdadeira. Referindo que a profundidade das valetas de algumas das ruas de 
Manique estão a provocar acidentes com alguma gravidade, perguntou a quem devem 
ser imputadas as responsabilidades. ------------------------------------------------------------------- 
----Interveio o Sr. Presidente da Câmara para esclarecer que em relação ao 
encerramento das escolas apenas tem conhecimento das três já anteriormente referidas. 
Sobre o Mercado disse também já ter sido dado o respectivo esclarecimento. 
Relativamente ao Centro de Saúde frisou que o Sr. Ministro da Saúde não o recebeu 
tendo delegado no Sr. Presidente da ARS essa tarefa, tendo-lhe sido comunicado que 
não valia apenas insistir, devido a tratar-se de uma política de âmbito nacional e de 
que não iria haver nenhuma excepção para o caso de Azambuja. Sobre a ETAR de 
Azambuja informou que a mesma está a funcionar em regime experimental há oito 
meses e irá continuar a funcionar neste regime até que se faça a ligação definitiva à 
Estação Elevatória do Valverde. O ensino de Inglês está implementado em todas as 
escolas do Concelho, bem como as disciplinas de Educação Física e de Música. ----------- 
Sobre o número de percas de água indicado pela Sra. Deputada Conceição, na última 
reunião, os serviços fizeram um estudo do qual se apurou que, incluindo perdas e água  
 



 
 
 
 
 
não contabilizada como águas de rega, de combates aos incêndios e fornecimento a 
diversas instituições, é de 33% e não de 45% o valor traduzido em percas. Embora o Sr. 
Presidente ache, ainda assim, não ser um número bom, tem vindo a ser melhorado com 
as diversas intervenções feitas e a fazer na rede de águas nas Freguesias do Concelho. - 
Relativamente às questões colocada pelo Sr. Deputado Lavado dos Reis esclareceu que 
o Edifício de Aveiras de Cima, com vista à descentralização de alguns serviços 
camarários, já foi comprado e está a ser feito o projecto, mas que será muito difícil 
avançar com a construção do mesmo sem antes ser feita a requalificação da Largo da 
República. A obra do pavilhão da Escola vai começar dentro de quinze dias. O 
Alcatroamento estava incluído na empreitada da rede de esgotos do Vale do Brejo mas, 
como houve necessidade de levar a rede de esgotos a outros locais que não faziam 
parte dessa mesma empreitada e, não podendo a verba ser aumentada, o alcatrão não 
foi suficiente para cobrir todas as necessidades, em particular a reposição do 
pavimento na rotunda do Vale do Brejo. ------------------------------------------------------------- 
No que diz respeito às preocupações do Sr. Deputado Herculano Valada, relativamente 
à ACORIL, o Sr. Presidente informou de que sabe que esta empresa está a desenvolver 
trabalhos em Vila Nova de S. Pedro, que fez também a consignação da obra do POLIS 
III, a iniciar já no próximo dia 1 de Março, bem como a reparação da rua principal de 
Azambuja. Consta que tem dificuldades financeiras mas também se diz que já as terá 
ultrapassado. Salientou, no entanto, que quaisquer dificuldades que esta empresa 
possa ter, as mesmas não têm qualquer reflexo na Empresa Municipal. Informou 
também ser da responsabilidade da Câmara a iluminação pública das zonas urbanas, 
sendo que o grande número de pedidos existentes é para a iluminação em zona não 
urbana. Actualmente, a iluminação pública é um esforço financeiro enorme, dado que 
para a iluminação na zona não urbana a Autarquia tem que a suportar os custos na 
totalidade, para a zona urbana a EDP suporta 20% e a Câmara 80%. A limpeza da 
Ribeira do Judeu está, efectivamente, prevista para este ano, uma vez que a Câmara 
possui verbas inscritas para esse efeito. --------------------------------------------------------------- 
---- Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, Luís de Sousa, para informar de que, na 
reunião havida com a Administração da CLC, lhe foi comunicado que, até mesmo para 
eles, era difícil de dizer que tipo de produto é que vinha misturado com o gás no 
oleoduto de Sines até à linha de engarrafamento da empresa. Detectaram realmente 
que alguma coisa estava a prejudicar a saúde dos funcionários e, nesse sentido, foram 
tomadas de imediato medidas. Devolveram todo o gás, incluído o engarrafado que foi 
retirado de circulação, e foram mandadas fazer análises. As que foram feitas em 
Portugal não foram conclusivas. Vieram técnicos do estrangeiro e estão a aguardam os 
resultados de outras análises feitas também no estrangeiro. Existe o compromisso da 
CLC de facultar os resultados de todas as pesquisas logo que fiquem de posse dos 
mesmos. Está pedida uma segunda reunião para o decurso da próxima semana. --------- 
O Sr. Vice-Presidente esclareceu que, sobre as limpezas das fossa, é natural existir 
alguma demora, uma vez que a Câmara só possui dois equipamentos para esse efeito, 
estando um no Alto Concelho e outro em Azambuja e serem muitas as solicitações  dos  



 
 
 
 
 
particulares, muito embora haja a preocupação de acorrer às situações mais urgentes, 
desde que a Câmara seja sensibilizada para isso. --------------------------------------------------- 
---- Interveio a Sr. Deputada Ana Gaspar para perguntar ao Sr. Presidente da Câmara 
qual o seguimento que pensa dar à Proposta de Recomendação de Alterações ao 
Regulamento do TUA feita pelo PSD e para quando está prevista a apresentação das 
respectivas contas de exploração. Aproveitou também sua intervenção para perguntar 
ao Sr. Presidente da Mesa se já estava de posse da resposta ao Requerimento que o PSD 
apresentou à Mesa, solicitando informação objectiva sobre o cumprimento dos 
protocolos entre a Câmara e cada uma das Juntas de Freguesia relativamente aos anos 
de 2004 e 2005. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Seguidamente tomou a palavra a Sra. Deputada Conceição Maurício para referir 
que estranha o facto de o Sr. Presidente da Câmara dizer que afinal a perca de água é 
de 33% quando em reunião da Câmara, após a última Assembleia Municipal, onde 
também esteve presente, disse, depois de se ter informado junto dos serviços, que o 
desperdício não era de 45 mas sim de 28%. Pediu que lhe fossem facultados os 
números relativos à água não contabilizada referida pelo Sr. Presidente. -------------------- 
Sobre as obras do Núcleo Central de Azambuja, nomeadamente, na Rua Engº Moniz da 
Maia perguntou se a construção das curvas foi feita com base nalgum projecto ou fora 
dele e se houve fiscalização aquando da construção das mesmas. ----------------------------- 
---- Interveio o Sr. Deputado José Manuel Brás do Grupo da CDU para entregar à Mesa 
uma relação dos atletas que gostaria fosse analisada até ao feriado municipal, data em 
que deverá ser feita a próxima distribuição de medalhas de mérito. Sugeriu que na 
proposta, levada na última semana à Câmara pelo Sr. Vereador Marco Leal, para 
compra de diverso equipamento destinado às piscinas municipais, fossem incluídos 
cabides e algumas cadeiras. Manifestou interesse em lhe ser facultada uma lista de 
professores das disciplinas de Inglês, Música e Educação Física que estão a leccionar 
nas Escolas do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------- 
----Interveio o Sr. Deputado Luís Leandro para dizer que a autarquia nunca envidou 
esforços no sentido de desenvolver projectos no âmbito do Vale do Tejo para a Zona 
Ribeirinha, à parte de uma pequena verba para o Valverde, nem fez qualquer 
divulgação no Concelho para o investimento privado nesta área, para além do 
investimento público. Lamentou o facto de, relativamente ao passeio ribeirinho que 
inclui uma ciclo via que estava projectado há anos para fazer a ligação entre Santarém e 
Valada fosse só agora, e no âmbito da CULT, integrada a sua extensão até Azambuja, e 
de não ter sido mencionado no plano e de actividades e orçamento para este ano. Sobre 
o Palácio referiu ter sido mínima a intervenção da Câmara nessa área. Referiu ainda 
que, uma vez que o Sr. Presidente da Câmara continua a lamentar os cortes que o 
Governo continua a fazer no Orçamento do Estado, se não estaria na altura de 
revalidar a carta aberta que foi feita à governação anterior, endereçando-a ao governo 
actualmente no executivo. No que diz respeito à REFER pretendeu saber se, por um 
lado, a Câmara tem conhecimento de esta empresa estar a preparar-se para fazer 
reduções ao número de comboios que estão a servir a linha de Azambuja e,    por outro  



 
 
 
 
 
lado, se já foram feitas algumas diligências, junto da mesma, para que o preço dos 
bilhetes  seja estendido até  ao  fim  do Concelho,  nomadamente,  até às Virtudes.  Para 
terminar a sua intervenção, perguntou se a Câmara havia solicitado a vinda de 
Técnicos do Ministério do Ambiente à CLC. --------------------------------------------------------- 
----Interveio o Sr. Presidente da Câmara para responder à questões que lhe foram 
colocadas. Começou por responder à Sra. Deputada Ana Gaspar dizendo que o regime 
do TUA vai ser alterado ao nível de horários e de percursos. Informou também que não 
existe conta de exploração para o TUA porque a Câmara não se rege ainda pelas 
normas da contabilidade de custos, mas que, obviamente, é altamente deficitário. 
Aproveitou também a oportunidade para informar que a partir deste mês vai começar 
a haver o transporte quinzenal e gratuito das Freguesias do alto Concelho para a sede 
do Concelho. Sobre os consumos de água, Sr. Presidente disponibilizou-se para reunir 
com a Sra. Deputada Conceição Maurício e os Serviços Técnicos da Câmara com vista 
ao esclarecimento de todas as dúvidas. Respondendo ao Sr. Deputado Luís Leandro 
esclareceu que o Programa do vale Tejo era um programa estritamente municipal, não 
tendo nada a ver com o financiamento de projectos a privados. Na altura a Câmara de 
Azambuja optou por edificar o Valverde a entrar no Programa Vale Tejo. Sobre o 
Caminho-de-ferro informou já estar pedida uma reunião com o Conselho de 
Administração da REFER para tratar, não só, da redução dos comboios e do preço dos 
bilhetes até às Virtudes, como de outras matérias. Sobre a carta aberta informou de que 
a iria fazer quando, ele próprio, achasse oportuno. Relativamente às questões postas 
pelo Sr. Deputado José Manuel Brás disse que o Sr. Vereador Marco Leal levou em 
devido tempo uma proposta Câmara sobre as coisas que são compradas e vendidas e 
que a lista de professores ir-lhe-ia ser facultada também pelo Sr. Vereador Marco Leal.- 
----Interveio o Sr. Presidente da Mesa para informar de que estava de posse de mais 
quatro inscrições e de que não iria aceitar mais nenhuma, devido ao adiantado de hora. 
Transmitiu à Sra. Deputada Ana Gaspar que já estava de posse da resposta ao 
Requerimento do PSD, dizendo que lho faria chegar no fim a presente sessão. ------------ 
---- Interveio novamente a Sra. Deputada Ana Gaspar para saber se foram feitas as 
correcções ao Regulamento do Transporte Urbano e também saber onde pode levantar 
o Estudo do TUA. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Ao tomar conhecimento do súbito falecimento do Ex-Deputado da Assembleia 
Municipal de Azambuja, Sr. Dr. António Luís Vicente, o Sr. Presidente da Mesa 
interrompeu os trabalhos por um intervalo de cerca de dez minutos. ------------------------ 
---- O Sr. Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos com um minuto de silêncio em 
memória do Sr. Dr. António Luís Vicente, dando em seguida a palavra à Sra. Deputada 
Conceição Maurício. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No uso da palavra a Sra. Deputada Conceição Maurício evocou as qualidades do 
Sr. Dr. António Luís Vicente enquanto Deputado Municipal e disse que a notícia do seu 
falecimento deixou todos muito transtornados. Informou também de que a bancada do 
PSD abdicava de todas as suas intervenções. Propôs ao  Sr. Presidente da Câmara    que  
 



 
 
 
 
 
referisse os assuntos mais urgentes a serem votados, que as intervenções dos Partidos 
pudessem  ser  feitas  por  escrito  em  declaração  de  voto  e  que,   depois de tratados 
os assuntos urgentes, se encerrasse a Assembleia  -------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Mesa colocou à apreciação dos Senhores Deputados a sugestão da 
Sra. Deputada Conceição Maurício, tendo a mesma sido aceite por todos. ------------------ 
 

ORDEM DO DIA 
 
PONTO UM – INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A 
ACTIVIDADE MUNICIPAL 
----Discutida a informação, nada foi deliberado. 
PONTO DOIS – PROPOSTA DE REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
AZAMBUJA 
----O presente assunto foi retirado, sendo discutido na próxima.  
----O Sr. Presidente da Mesa distribuiu pelos Grupos Parlamentares a relação das 
Comissões que irão ser criadas depois de o regimento ser ratificado. 
PONTO TRÊS – DESIGNAÇÃO DOS ELEMENTOS DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL E DOS UTENTES A INTEGRAR O CONSELHO GERAL DA 
EMPRESA MUNICIPAL DE INFRAESRURAS DE AZAMBUJA – EMIA; 
----Foi apresentada uma proposta para designação de dois Presidentes de Junta de 
Freguesia e de três representantes dos utentes para integrar o Conselho Geral da 
E.M.I.A., de acordo com o estipulado nas alíneas b) e c) dos Estatutos da dita Empresa 
Municipal, a qual, por voto secreto e nominal, foi aprovada por unanimidade, com 28 
votos de todos os presentes. -----------------------------------------------------------------------------  
Assim, foram designados os Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia de Aveiras de 
Baixo e Aveiras de Cima, Silvino José da Silva Lúcio e Justino Cláudio de Oliveira, 
respectivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como representantes dos utentes foram designados os Senhores Rui Augusto Nabais, 
do PS, António Alberto Pratas de Sousa, do PSD e António Luís Lavado dos Reis, da 
CDU.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PONTO QUATRO – EMPRESA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS DE 
AZAMBUJA – EMIA 
- RECEPÇÃO DE OBRAS 

 » Rotundas de Aveiras de Cima e Alcoentre 
 » Sinalização Horizontal 
---- Interveio o Sr. Presidente da Câmara para dar uma breve explicação sobre 
alguns assuntos que o compõem, nomeadamente, recepção de obras das 
rotundas e da sinalização horizontal. -------------------------------------------------------- 
---- De seguida tomou a palavra o Sr. Justino de Oliveira para se manifestar contra o 
facto  de  os  empréstimos que  a  Câmara contraiu, para fazer face  a  estas obras,    não  
 



 
 
 
 
 
terem sido discutidos em Assembleia Municipal, uma vez que se trata de 
endividamento da Autarquia. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Não havendo mais intervenções na discussão deste assunto os Sr. Presidente da 
Mesa colocou à votação a Proposta nº 18/P/2006, Rotundas de Aveiras de Cima e 
Alcoentre, enviada pela Câmara, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com 23 
votos a favor e 6 contra. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Colocada à aprovação foi também a Proposta nº 19/P/2006, Sinalização Horizontal, a 
qual foi aprovada por maioria com 18 votos a favor, 5 abstenções e seis votos contra. ---  
---- Por último foi colocada à discussão a Proposta nº 17/P/2006, Contrato Programa 
(Alteração), tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------     
ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA 
----o Senhor 1º Secretário da Mesa passou à leitura, em voz alta, da minuta da acta da 
presente reunião, findo o que a colocou à votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----Esta acta foi aprovada por minuta no final da reunião, por a Assembleia Municipal 
o ter deliberado, nos termos do nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, 
com a nova redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------- 
ENCERRAMENTO 
----Eram 23h50m quando o Sr. Presidente da Mesa, fazendo uma breve alusão aos 
tempos utilizados, deu por encerrada a reunião. – ------------------------------------------------- 
---- Para constar se lavrou a presente acta em minuta, a qual depois de distribuída por 
todos os membros, foi assinada pela Mesa. ---------------------------------------------------------- 
 
 
 
  


