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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 5 DE JUNHO DE 2006. -------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e dez minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, 
o Sr. Presidente Joaquim António Neves Ramos e os Srs. Vereadores José Manuel Isidoro 
Pratas, Marco António Martins Leal Pereira e José Eduardo Pereira, pelo Grupo do PSD, os Srs. 
Vereadores António José Costa da Cruz e Ana Maria Correia Ferreira e, pelo Grupo da CDU, o 
Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. ---------------------------------------------------------------- 
--- COMUNICAÇÃO SOCIAL – Estiveram presentes representantes dos jornais “ Fundamental”, 
“Vida Ribatejana”, “Correio de Azambuja” e “ O Mirante”, e da “Rádio Ribatejo”. ---------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Dra. Irene 
Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- Não havendo informações a prestar, o Sr. Presidente passou, de imediato, ao ponto seguinte 
do período “Antes da Ordem do Dia”. ----------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vitorino que, na qualidade de “rosto” dos Forcados Amadores de Azambuja, 
quer pedir desculpa a toda a população pelo comportamento e actuação, antes, durante e depois 
da corrida de toiros da Feira de Maio. Acrescentou que os Forcados não conseguiram dignificar 
o nome de Azambuja, mas deixou no ar alguma suspeita em relação à idade e peso dos toiros 
“pegados”. Pediu a todas as pessoas do concelho um clima de paz, apoio e tranquilidade para 
que este Grupo de Forcados possa continuar o projecto. Prometeu levantar a cabeça com a 
dignidade que o Grupo de Forcados sempre teve ao longo dos 39 anos de existência.--------------  
--- O Sr. Presidente afirmou ter alguma dificuldade em acreditar que tenha havido uma tentativa 
deliberada de boicotar o trabalho dos Forcados de Azambuja. Acrescentando que maus dias 
todos têm, quer enquanto pessoas, quer enquanto grupo mas não é por isso que a população vai 
esquecer os bons dias do Grupo de Forcados Amadores de Azambuja. Da parte da Câmara, os 
Forcados continuarão a ter todo o apoio.-------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou ter tido uma reunião com o Sr. Presidente do Conselho de 
Administração do NAER e da ANA e com o Sr. Presidente da Câmara de Alenquer para resolver 
questões que decorrem da instalação do novo aeroporto da Ota. Nessa reunião manifestou a 
sua preocupação sobre o desconhecimento por parte dos municípios, relativamente ao que se 
passa e a falta de envolvimento dos mesmos nas decisões e acompanhamento dos diversos 
estudos e projectos para instalação do aeroporto. Anteriormente tinha solicitado uma reunião 
(mais técnica) no NAER, conjuntamente com as Câmaras Municipais de Alenquer e Vila Franca 
de Xira para elaboração de um estudo conjunto relativo a questões de ordenamento do território, 
acessibilidades, instalação de empresas, etc. ------------------------------------------------------------------ 
--- As conclusões da reunião foram as seguintes:-------------------------------------------------------------- 
--- foi solicitado ao Governo a prorrogação do prazo de vigência das medidas preventivas da 
instalação do aeroporto;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- há um despacho, que vai ser assinado pelo Sr. Ministro das Obras Públicas, para que, entre a 
REFER, a Estradas de Portugal, a Brisa e os Municípios envolvidos, seja definido o programa 
das acessibilidades (embora já existam estudos parciais feitos por cada uma das entidades);----- 
--- estão a ser revistos, o plano de referência e o modelo de gestão do novo aeroporto;------------- 
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--- no próximo dia 19, pela 18h30m, no Páteo Valverde, será inaugurada uma exposição sobre o 
aeroporto da Ota, haverá uma sessão de esclarecimentos com a presença de pessoas do 
conselho de administração da ANA;------------------------------------------------------------------------------- 
--- a partir de Setembro/ Outubro a ANA vai promover visitas de estudo, para a comunidade 
escolar do concelho, ao aeroporto da Portela, com o intuito de perceber as diversas vertentes de 
instalação e funcionamento de um aeroporto, tendo sugerido que essas visitas fossem 
precedidas de uma visita dos elementos da Câmara e da Assembleia Municipal. --------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou as Moções que a seguir se transcrevem:------------------------------- 
--- Moção ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Celebra-se, hoje, mais um Dia Mundial do Ambiente. ---------------------------------------------------- 
--- As questões ambientais têm, nas últimas décadas, ganho um peso expressivo nos processos 
de decisão, e determinam o conceito de desenvolvimento sustentado que hoje é apanágio e 
objectivo das sociedades mais evoluídas. ----------------------------------------------------------------------- 
--- Mas o Ambiente não pode ser encarado como um mero factor restritivo ao desenvolvimento 
humano. O planeamento e gestão ambientais, nomeadamente no que toca ao ordenamento do 
território e uso e ocupação do solo deverão ser processos dinâmicos e flexíveis adaptáveis à 
evolução da sociedade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Nestas condições, a Câmara Municipal de Azambuja: ---------------------------------------------------- 
--- 1. Saúda a passagem de mais um Dia Mundial do Ambiente e a integração crescente das 
questões ambientais como factor de desenvolvimento;------------------------------------------------------- 
--- 2. Apela ao Governo no sentido duma profunda remodelação da legislação e práticas da 
administração pública no que se refere, nomeadamente, aos mecanismos de planeamento do 
território e uso do solo, tornando-os compatíveis com as exigências da Sociedade Moderna.”----- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que esta Moção suscita duas interrogações, a primeira 
sobre o que foi feito, pelo Município, ao longo destes anos em matéria de Ambiente e a segunda 
prende-se com o cumprimento das regras de Ordenamento do Território e procedimentos 
administrativos que a operacionalidade destas regras impõem.-------------------------------------------- 
--- A Moção em causa procura sensibilizar a Administração Central para o aligeirar destes 
mecanismos, interrogando-se se valerá a pena avançar nesse sentido porque se se aligeirar o 
nível de exigência de procedimentos em relação a estas questões, pode-se correr o risco de se 
acimentar o país do Minho ao Algarve; por outro lado fica-se com o ónus de ter uma 
administração central muito pesada relativamente a tempo, dinheiro e esforço para licenciamento 
de uma habitação, loteamento ou indústria. --------------------------------------------------------------------- 
--- Para finalizar, afirmou concordar com o teor da Moção, não podendo de deixar estes alertas. - 
--- O Sr. Vereador António José Matos afirmou que o Grupo do PSD irá votar favoravelmente a 
Moção mas não pode deixar de referir que em termos ambientais existe muito a fazer, 
principalmente ao nível das Etar`s. Sobre o ponto 2 da Moção, está completamente de acordo 
porque os mecanismos utilizados traduzem um grande entrave ao desenvolvimento dos 
Municípios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu estar em consonância com a parte final da intervenção do Sr. 
Vereador António Nobre. Acrescentou que nesta Moção não está a história do saneamento 
básico no concelho de Azambuja. Em matéria de Ambiente, nos últimos quatro anos, a Câmara: 
dotou quase todas as localidades com mais de 400 habitantes de saneamento básico; tem três 
etar`s a funcionar, mais uma em regime experimental, mais uma em construção e mais uma em 
definição; tem redes separativas de águas residuais e de esgotos em diversas localidades; 
resolveu o problema do abastecimento de água; introduziu a remoção selectiva de resíduos 
sólidos e tem vindo sistematicamente a ampliá-la; introduziu a recolha diária de resíduos sólidos 



5Jun.2006 
 
 

 3 

em todas as freguesias e tem feito diversas intervenções ao nível da educação ambiental, das 
quais já houve a obtenção de diversos prémios ao nível nacional. ---------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que o concelho de Azambuja está ao mais alto 
nível nacional em termos de etar`s, per capita é dos concelhos que mais resíduos sólidos 
produz, recolhe e trata, é também dos concelhos que faz mais recolha selectiva e no grupo das 
eco-escolas é o terceiro concelho com mais bandeiras verdes. Reconhecendo que, muito tem 
sido feito mas muito há a fazer.-------------------------------------------------------------------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Moção aprovada por unanimidade. ------------------------------------ 
--- Moção ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Foram recentemente dadas a conhecimento público as conclusões do estudo elaborado pela 
General Motors sobre a reestruturação a nível europeu, que concluiu pela viabilidade do modelo 
Combo, fabricado em Azambuja, ser produzido em unidades alternativas com menores custos. -- 
--- A Opel Azambuja é o maior empregador da Região, empregando directamente cerca de 1100 
funcionários e indirectamente cerca de 700 em regime de out-sourcing, para além das inúmeras 
indústrias subsidiárias que são suas fornecedoras. ----------------------------------------------------------- 
--- Qualquer deslocação da Opel Portuguesa teria efeitos devastadores sobre o tecido social do 
Concelho e da Região. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja tem acompanhado de perto a evolução da situação, junto 
da Administração da Opel, dos seus trabalhadores através da respectiva Comissão e do 
Ministério da Economia e Inovação.------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja considera, face ao acompanhamento que tem dado ao 
processo, que está aberta uma janela de possibilidade de negociação tendo em vista não só a 
manutenção do modelo Combo como a atribuição, à fábrica de Azambuja, de modelo 
subsequente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nestas condições, a Câmara Municipal de Azambuja exorta todos os intervenientes – 
Administração da General Motors, trabalhadores da Opel Portuguesa e Governo Português – no 
sentido de uma avaliação correcta da Opel na economia e tecido social da Região e 
consequente flexibilidade e determinação nas negociações que decorrem.----------------------------- 
--- Mais uma vez, a Câmara Municipal de Azambuja manifesta o seu empenho em contribuir, 
naquilo que for a sua esfera de actuação, para o bom termo das referidas negociações.”-----------  
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a preocupação com o que se passa na fábrica da 
Opel Azambuja é comum. Por parte do Município foram feitos todos os possíveis para que a 
fábrica se mantenha em Azambuja, relembrando que, desde 2000, o Município abdica de vários 
milhões de euros de impostos para que este projecto de investimento fosse avante mas ao 
estado a que esta questão chegou, não sabe se este abdicar de receitas vai ter alguma 
justificação, esperando estar enganado e que a fábrica continue a laborar em Azambuja. ---------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos reiterou que esta preocupação é comum a todos os 
Partidos e que se abdicar dos impostos for necessário para a permanência da fábrica e dos 
postos de trabalho, então o Município deve continuar a abdicar.------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que esta Moção irá para conhecimento do Sr. Ministro da 
Economia, da Comissão de Trabalhadores e da Administração da Opel. -------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Moção aprovada por unanimidade. ------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando se já existe alguma coisa pensada 
para o que seria a etar de Vila Nova de São Pedro. Ainda em Vila Nova de São Pedro, foi 
aprovada em tempo, a remodelação da curva João Moreira mas constata que nada foi feito, 
pretendendo saber qual o ponto de situação. Na sequência da primeira Moção aprovada, 
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pretende esclarecimentos do porquê do cheiro nauseabundo na Rua Almeida Grandella, em 
Aveiras de Cima.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Na campanha eleitoral falou-se da etar de Aveiras de Cima, que na altura (há um ano atrás) 
estava em testes e que presentemente continua em testes, o que é certo é que nunca viu lá 
ninguém a trabalhar nos referidos testes. ------------------------------------------------------------------------ 
--- Há quatro meses atrás foi aprovado um estudo para rebaixamento junto à conduta da EPAL, 
pretendendo saber qual o ponto de situação. ------------------------------------------------------------------- 
--- Também foi aprovada uma proposta para que todas as escolas básicas do concelho tivessem 
planos de evacuação e de emergência, no prazo de um ano e nesse mesmo dia foi dito pelo Sr. 
Vice-presidente que no presente ano lectivo haveriam simulacros em Azambuja, Aveiras de 
Cima, Alcoentre e Manique do Intendente, querendo saber se já foram feitos, se ainda vão ser 
feitos ou se ficarão para o próximo ano lectivo.----------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a zona da etar de Vila Nova de São Pedro vai ser 
reconvertida, isto é, ou se repõe a situação anterior ou se aproveita, nomeadamente, a parte 
respeitante às lagoas, para uma zona húmida. A única coisa definida é que aquela etar não vai 
ser utilizada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O que foi aprovado relativamente à curva João Moreira, foi a entrega à EMIA do processo, 
neste momento a EMIA está a fazer o concurso.--------------------------------------------------------------- 
--- Primeiramente foi feita a remodelação integral do saneamento na Rua Almeida Grandella, em 
Aveiras de Cima e agora a remodelação da rede de águas pluviais mas há situações difíceis de 
resolver em Aveiras de Cima, umas das quais, são as chamadas “ligações clandestinas”, que 
ligam as redes de esgotos domésticos à rede de águas pluviais. ------------------------------------------ 
--- A etar de Aveiras de Cima esteve em testes dos quais se concluiu que o sistema eléctrico terá 
que ser todo renovado pela Águas do Oeste. ------------------------------------------------------------------- 
--- O estudo sobre o rebaixamento da estrada junto ao cano da EPAL está a ser feito. -------------- 
--- Quanto aos planos de evacuação e emergência terá que ser o Vice-presidente a responder 
pois não sabe as suas intenções mas considera difícil realizarem-se ainda no presente ano 
lectivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu ter solicitado informação sobre a calendarização 
aprovada entre o Município e a Águas do Oeste relativamente à execução do conjunto de 
intervenções que a empresa assumiria em sequência do contrato celebrado. -------------------------- 
--- Questionou qual o ponto de situação da empreitada da rotunda nascente, apercebendo-se 
que segue muito lentamente, também por culpa dos problemas que a empresa atravessa e 
também por essa razão, pretende esclarecimentos relativos à situação da ACORIL enquanto 
sócia da EMIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que está marcada uma reunião com a Águas do Oeste para se 
fazer o ponto de situação exacto em todas as matérias, inclusive a facturação. ----------------------- 
--- A execução da empreitada da rotunda nascente, está dentro do prazo, tendo observado 
recentemente uma maior dinamização na realização da obra. A Acoril deverá estar a negociar o 
seu trespasse à semelhança do que fez na empreitada de Vila Nova de São Pedro. Enquanto 
sócia da EMIA a Acoril não pode negociar a sua quota.------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre acrescentou que sendo onerada a quota da Acoril na EMIA, ela 
estará disponível para os processos em que foi decretada essa providência, questionando o 
interesse em continuar com um sócio cuja quota está onerada e qual a posição que o município 
vai tomar se, por exemplo, aparecer um sócio “indesejado”. ------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente lembrou que a quota da Acoril na EMIA é de 24%, tendo a Câmara tido o 
cuidado de garantir a maioria de capital para que em qualquer processo decisivo tenha uma 
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palavra determinante no que diz respeito à EMIA. Pediu ao consultor jurídico da Câmara para 
estudar as diversas hipóteses de actuação face a essa situação. ----------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou o mapa estatístico da actividade da UAP – 
Unidade de Atendimento ao Público, no mês de Maio e desde a entrada em funcionamento. ------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou o Voto de Louvor que a seguir se transcreve:  
--- Voto de Louvor ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente voto de louvor destina-se a todos os trabalhadores que se empenharam nos 
trabalhos da Feira de Maio/ 2006. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- O sucesso do evento só foi possível com o empenho, dedicação e experiência dos 
funcionários da Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, na preparação, no decorrer e nos 
trabalhos de desmontagem, há a distinguir todo o pessoal adstrito às equipes responsáveis pelas 
infra-estruturas, tranqueiras, organização, divulgação, limpeza e desmontagem em especial no 
final da Feira pois após 6 dias e algumas noites “em claro”, foi possível chegarmos de manhã e 
depararmo-nos com a Vila de Azambuja completamente limpa.-------------------------------------------- 
--- Para que os festejos corressem de forma agradável tanto para os moradores como para os 
visitantes a limpeza das ruas da Vila, foram efectuadas pelo pessoal da Junta de Freguesia de 
Azambuja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se que a Câmara Municipal de Azambuja, aprove e confirme o voto de louvor a todos 
os funcionários que contribuíram de forma distinta no decorrer da mesma. ----------------------------- 
--- Dê-se conhecimento a todos os trabalhadores da C. M. Azambuja e das Juntas de Freguesia.” 
--- O Sr. Vereador António José Matos afirmou concordar com o teor do voto de louvor, 
subscrevendo-o inteiramente mas não pode deixar de frisar que também seria de dar um voto de 
louvor a toda a população de Azambuja que recebeu da melhor forma todos os forasteiros que 
vêm à Feira de Maio (com a colaboração da Câmara na oferta de pão, sardinhas e vinho). A 
Feira de Maio só consegue ser “a Feira mais castiça do Ribatejo” por causa de todas as pessoas 
envolvidas e que fazem da Feira um marco na vida delas, todos os anos. Este entusiasmo é 
reflectido pelo aumento do número de tertúlias, que este ano foi 40. ------------------------------------- 
--- Uma vez posto a votação foi o Voto de Louvor aprovado por unanimidade. ------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas informando que na passada segunda-feira, dia 
29 de Maio, na Assembleia da República, assistiu a uma sessão parlamentar em que os 
intervenientes foram 140 miúdos e cujo tema foi “Educação e Cidadania para a Segurança 
Rodoviária”. Da conclusão desta sessão destacou três intervenções: uma que elogiou o poder 
local, outra que fez referência às Assembleias Municipais Jovens promovidas pela Câmara 
Municipal de Azambuja e a terceira que referiu que as leis são aprovadas mas que depois não 
saem das gavetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos congratulou serviços pelo fornecimento dos mapas de 
encargos financeiros da Câmara e dos empréstimos contraídos em 2006, assim como os 
encargos feitos pela EMIA, que são da responsabilidade da Câmara, até ao ano 2021, 
solicitação feita na última sessão de Câmara. ------------------------------------------------------------------ 
--- Também na última sessão o Sr. Presidente informou ter desaparecido um aparelho do Páteo 
Valverde, pois nesse mesmo dia deslocou-se ao local e constatou que, apesar de não se 
encontrarem lá funcionários, todas as portas do edifício estavam abertas, podendo qualquer 
pessoa entrar e levar o que quiser. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre as actividades equestres retiradas da Feira de Maio, pretende saber se serão 
realizadas em Setembro, como se havia falado. --------------------------------------------------------------- 
--- Referiu que gostaria que conjuntamente com as contas da Feira de Maio, fossem 
apresentadas em sessão de Câmara, as contas da Avinho, realizada em Aveiras de Cima.-------- 
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--- O Sr. Presidente esclareceu que a Feira de Maio tem uma Comissão para a qual é transferida 
uma verba e como tem uma contabilidade própria tem que prestar constas à Câmara, o que não 
acontece com nenhuma outra actividade, em que as despesas são inseridas na generalidade 
das despesas da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informou que no próximo fim-de-semana realizar-se-á o Torneio Nacional de Horseball, que é 
um grande acontecimento hípico e depois do balanço desta actividade a Câmara irá avaliar a 
realização de outras actividades do género.---------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. --------------------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS --------------------------------------------------------------------------------------  
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 6 de Março de 2006 foi aprovada por maioria, 
com seis votos a favor e uma abstenção (Ver. José Eduardo Pereira). A acta foi assinada, sendo 
a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros 
da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1  – Cessão de Posição Contratual – Proposta Nº 50 / P / 2006 ------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que entre o Município de Azambuja e a ACORIL – Empreiteiros, S.A., foi celebrado em 22 de 
Setembro de 2005 o contrato de empreitada do “Reordenamento Urbano da Rua Pedro Alves 
Jaleco”, em Vila Nova de São Pedro. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Que o referido contrato foi celebrado pela importância de 343.597,98€, acrescido de I.V.A. à 
taxa legal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a ACORIL, SA, propõe a cessão de posição contratual à empresa Construções Vieira 
Mendes, Lda, nos termos da minuta de contrato anexo. ----------------------------------------------------- 
--- Que as Construções Vieira Mendes, Lda., tem as condições legais exigíveis para a execução 
da empreitada e tem dado provas, em outras obras do Município de boa capacidade de 
execução.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara autorize a cessão de posição contratual relativa à empreitada de 
“Reordenamento Urbano da Rua Pedro Alves Jaleco, em Vila Nova de São Pedro”, da ACORIL 
Empreiteiros, SA, para as Construções Vieira Mendes, Lda., nos termos do nº 1 do art. 148º do 
D.L. 59/99, de 2 de Março.”------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta é a cessão da posição contratual da Acoril 
para as Construções Vieira Mendes relativa à empreitada de “Reordenamento urbano na Rua 
Pedro Alves Jaleco, em Vila Nova de São Pedro”. As duas firmas acordaram e contrataram o 
trespasse da empreitada, tendo o dono da obra que se pronunciar. A Câmara salvaguardou 
todos os seus interesses neste processo.------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que a Acoril era uma das empresas referência do 
concelho e daí ser parceiro da Câmara na EMIA, constatando-se agora que não foi uma boa 
escolha. Espera agora que esta situação seja resolvida pois as pessoas de Vila Nova de São 
Pedro estão a pagar caro o facto de terem votado no PS. Visto o prazo de execução da obra 
estar ultrapassado, questionou se existirão algumas sanções para a Acoril ou para a Vieira 
Mendes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente referiu que a população de Vila Nova de São Pedro não está nada 
arrependida de votar no PS, pois a Junta de Freguesia tem feiro um excelente trabalho. Sobre a 
Acoril, não foi a Câmara que escolheu esta empresa para sócia da EMIA, foram critérios 



5Jun.2006 
 
 

 7 

objectivos definidos pela Assembleia Municipal e das empresas que se propuseram, uma 
Comissão técnica escolheu a Acoril para sócia.---------------------------------------------------------------- 
--- Os prazos, na sua perspectiva, recomeçam a contar após a autorização da Câmara, ou seja, 
será dado às Construções Vieira Mendes um prazo equivalente à percentagem de obra a 
efectuar, isto é, 90% do prazo inicial da empreitada.----------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 50 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 2  – EMIA – Escola Básica de Alcoentre – Proposta Nº 48 / P / 2006 ----------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, nos temos das Cláusulas Gerais do Contrato Programa aprovadas em 
Assembleia Municipal, para regulação das relações entre a C.M.A. e a E.M.I.A. – Empresa 
Municipal de Infra-estruturas de Azambuja, E.M., deverá a Câmara propor à E.M.I.A. a 
apresentação da proposta para a execução de projectos que se enquadrem no seu Objecto 
Social; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que se encontra concluído o Processo de Concurso referente à empreitada de 
“Reabilitação e Ampliação da Escola Básica 1 de Alcoentre”; ---------------------------------------------- 
--- Considerando que o valor estimado da obra é de 960.141,94€ (novecentos e sessenta mil 
cento e quarenta e um euros e noventa e quatro cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. A transferência do Processo de Concurso da referida empreitada para a E.M.I.A.;------------- 
--- 2. Que se solicite à E.M.I.A. proposta para a execução da empreitada de “Reabilitação e 
Ampliação da Escola Básica 1 de Alcoentre”, com o valor base acima indicado.”---------------------- 
--- Interveio o Sr. Presidente esclarecendo que esta proposta prende-se com a entrega à EMIA 
do projecto de reabilitação e ampliação da escola básica 1 de Alcoentre. Este projecto consta da 
listagem inicial do contrato-programa com a EMIA, propondo-se agora proposta para a execução 
desta empreitada.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu não ter presente que esta empreitada conste na 
listagem inicial do contrato-programa. No entanto, esta empreitada suscita a, já discutida, 
política de centralização, com a qual não é paladino, relativa ao encerramento de várias escolas 
na freguesia de Alcoentre (Tagarro, Quebradas e Casais das Boiças), pois considera importante 
a continuação destas escolas para o desenvolvimento dos núcleos urbanos. Entendendo que 
este projecto a ser executado contribui para esta política de centralização, terá que votar contra.  
--- O Sr. Presidente informou que as escolas mencionadas apenas encerrarão se caírem nos 
critérios que o Ministério da Educação definiu, ou seja, escolas com número inferior a dez 
alunos. Em função dessas perspectivas mas também em função do crescimento de Alcoentre, 
que decorre, por exemplo da construção do aeroporto da Ota, deve ter uma escola preparada 
com todas as condições quantitativas e qualitativas (refeitório, ginásio, parque de jogos, etc.).---- 
 --- O Sr. Vereador António José Matos, pegando nas palavras do Sr. Vereador António Nobre, 
referiu não ser paladino da política da centralização mas defende a existência de escolas com 
mais valências. Questionou se existe perspectivas de encerramento da escola de Tagarro 
porque deveria ter condições para as crianças, uma vez que, no Inverno andam atoladas de 
lama até aos joelhos e o quadro eléctrico não tem potência suficiente para se ligarem 
aquecedores.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a escola de Tagarro não irá encerrar no próximo 
ano lectivo e que existe um projecto para o parque de trás para que a escola tenha melhores 
condições para as crianças. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 48 / P / 2006 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
Ponto 3  – Atribuição de Apoio Financeiro – Proposta Nº 49 / P / 2006------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Feira de Maio, desde a edição do ano passado (2005), passou a integrar as vertentes 
de Exposição de Actividades Económicas do Concelho e Exposição de Artesanato e Artes 
Tradicionais;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que tais Exposições constituem uma forma de promoção dos comerciantes e industriais do 
Concelho, bem como das artes artesanais;---------------------------------------------------------------------- 
--- Que tal iniciativa foi efectuada em parceria com a A.C.I.S.M.A., que desenvolveu todo o 
projecto da Exposição das Actividades Económicas e se encarregou dos contactos referentes ao 
aluguer dos pavilhões. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O ofício da A.C.I.S.M.A. de 22 de Maio de 2006 e respectivos anexos.------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição à Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Município de Azambuja de um 
subsídio de 30.370€ (trinta mil, trezentos e setenta euros) para a montagem dos Pavilhões de 
Actividades Económicas e de Artesanato e Artes Tradicionais da Feira de Maio de 2006, de 
acordo com a alínea a) do nº 4 do art. 64º da L.A.L.”---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta é a atribuição de um subsídio à ACISMA que 
à semelhança do ano passado, ficou encarregue de montar os pavilhões de Actividades 
Económicas e de Artesanato e Artes Tradicionais, na Feira de Maio.------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu não ter nada a opor que a Câmara apoie e coopere 
com as Associações mas sendo que já existia uma experiência neste campo, não entende 
porque razão não foi feito de uma forma mais transparente, nomeadamente através de protocolo 
e feito com tempo, uma vez que os pedidos de orçamento são anteriores à realização da Feira, 
isto até para evitar possíveis suspeições que daqui possam advir. ---------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que a Câmara acompanhou todas as diligências necessárias à 
montagem destes dois pavilhões e foi contratualizando e combinando verbalmente com a 
A.C.I.S.M.A. critérios para instalação dos pavilhões, havendo em todo o processo total 
transparência. Sobre as suspeições que possam advir, não entende porquê, uma vez que a 
A.C.I.S.M.A. fez consultas a várias empresas e propõe a adjudicação à empresa que apresentou 
melhores condições. Não deixa de concordar que o contrato verbal que existiu entre a 
A.C.I.S.M.A., a Câmara e a Comissão da Feira possa ser objecto de protocolo e vir a aprovação 
dos Srs. Vereadores antes da realização da Feira de Maio.-------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 49 / P / 2006 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
Ponto 4  – PER – Atribuição de Habitação – Proposta Nº 21 / VP.LS / 2006----------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- M.L.C.F.D. de 35 anos de idade encontra-se inscrita na listagem para habitação social desde 
Setembro de 2004; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Partilhou vários anos a mesma habitação com um primo e que neste momento já não existe 
condições para continuar essa partilha; -------------------------------------------------------------------------- 
--- Por indicações médicas seria importante a M.L.D. ter a sua própria habitação para manter o 
seu equilíbrio psicossocial; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- M.L.D. tem 3 filhos, sendo 2 menores de idade e que o tutela foi-lhe retirada por negligência; - 
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--- A sua situação de saúde e a sua situação psico-social encontram-se estabilizadas e sendo 
uma condição do Tribunal a M.L.D. ter uma habitação digna para que a tutela das suas filhas 
seja de novo restituída; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- M.L.C.F.D. seja realojada em Habitação PER sito na Quinta da Mina Lote 4, 3º Esq. Em 
Azambuja.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta do Sr. Vice-presidente vai no sentido de 
realojar um munícipe no PER, depois de avaliada a sua situação pelos serviços sociais da 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 21 / VP-LS / 2006 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 5  – Piscinas – Isenção de Pagamento (CPCJ) – Proposta Nº 15 / VML / 2006 ---------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As competências atribuídas às Autarquias pelo D. L. 159/99 no âmbito dos “Tempos Livres e 
Desporto”, nomeadamente no que concerne ao planeamento, gestão e investimentos em 
instalações e equipamento para a prática desportiva e recreativa; ---------------------------------------- 
--- Que foram aprovadas pela Câmara, na Proposta 8-A / VML / 2005, a Tabela de Preços e as 
Normas de Funcionamento das Piscinas Municipais; --------------------------------------------------------- 
--- Que a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (C.P.C.J.) se encontra a acompanhar o 
menor T.J.M.A.B., de 10 anos de idade, desde Janeiro do corrente ano; -------------------------------- 
--- Que T.J.M.A.B. esteve presente numa consulta no C.A.D.I.N. – Centro de Apoio ao 
Desenvolvimento Infantil, tendo sido prescrito pelo médico que o menor deverá ter uma 
actividade Física extracurricular. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que o caso sinalizado pelo C.P.C.J. seja integrado nas piscinas e que seja isento do 
respectivo pagamento mensal.” ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal pediu sigilo na identificação da criança, uma vez que por lapso foi 
agregada à proposta o parecer técnico da Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e 
Jovens – CPCJ. Esta criança está sinalizada desde Janeiro e depois de uma consulta no CADIN 
– Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, foi prescrita a prática de uma actividade física 
extracurricular, tendo a criança optado pela natação, assim propõe-se a isenção de pagamento 
mensal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 15 / VML / 2006 aprovada por unanimidade. ------- 
PONTO 6 – Informações-------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1. Informação N.º 17 / V-JMP / 06 ------------------------------------------------------------------------------ 
--- “Informa-se que se encontra disponível o fornecimento do expediente para as Reuniões de 
Câmara e Assembleia Municipal via e-mail ou cd. ------------------------------------------------------------- 
--- Para tal deverão os interessados fornecer os respectivos endereços electrónicos.” --------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta informação tem em vista a 
possibilidade de entrega de expediente, Câmara e Assembleia, por e-mail ou cd, devendo para 
isso ser comunicado o respectivo e-mail. ------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se este envio tem valor de notificação.----------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que a Ordem de Trabalhos seguirá normalmente em mão, as 
propostas seguirão por e-mail, cd ou papel. ---------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
6.2. U.A.P. – Unidade de Atendimento ao Público---------------------------------------------------------- 
--- Sistema de Gestão de Filas de Espera ----------------------------------------------------------------------- 
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--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
6.3. Câmara Municipal de Azambuja---------------------------------------------------------------------------- 
--- Custos assumidos com obras realizadas pela EMIA no âmbito do Contrato-Programa ----------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
6.4. Feira de Maio/ 2005--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Horas extraordinárias---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
6.5. Câmara Municipal de Azambuja---------------------------------------------------------------------------- 
--- Mapa dos encargos com a liquidação de empréstimos 2006 -------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal informou que o Grupo de Teatro da Casa do Povo de Aveiras de 
Cima vai representar o distrito de Lisboa num concurso nacional de Teatro, tendo ficado em 1º 
lugar a nível distrital e que uma atleta do Grupo Desportivo de Azambuja – GDA sagrou-se 
campeã nacional de badmington. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA ----------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas e dez minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião. -- 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------ 
  
 
 
 


