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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 08 DE MAIO 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 Luís Manuel Abreu de 
Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal 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. ------------------------------------------------------ 
--- 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 ------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve intervenções do público presente.---------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Não houve intervenções dos Srs. Vereadores.-------------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS --------------------------------------------------------------------------------------  
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 20 de Fevereiro de 2006 foi aprovada por 
unanimidade. 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  – EMIA – Cobertura das Piscinas Municipais em Azambuja – Proposta Nº 38 / P / 

2006 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, pela proposta 91/P/2004, de 24 de Setembro de 2004, a Câmara 
Municipal de Azambuja aprovou solicitar à EMIA, E.M. proposta para a realização da Empreitada 
de Cobertura das Piscinas Municipais em Azambuja;--------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, pela proposta nº 16/P/2005 de 18 de Fevereiro de 2005, foi aprovado que 
esse projecto fosse levado a cabo nos termos constantes na Proposta de Enquadramento 
Financeiro, relativa a esta obra, apresentada pela EMIA, E.M.; -------------------------------------------- 
--- Considerando que, pela proposta 25/P/2006, de 29 de Março de 2006, foi aprovado um Plano 
de Enquadramento Financeiro relativo a trabalhos adicionais à empreitada;---------------------------- 
--- Considerando o teor da alínea b) da Cláusula XI das Cláusulas Gerais do Contrato Programa 
celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e a E.M.I.A., E.M., pela qual é considerado 
que por Data de entrega “… entender-se-á a entrega pela Empresa Municipal à Câmara 
Municipal de Azambuja, e aceite formalmente por esta, do projecto devidamente executado e em 
condições de ser fruído ou utilizado pela C.M.A. ou pelos Munícipes, passando a C.M.A. a ter 
plena responsabilidade sobre o uso e conservação do projecto, cessando as responsabilidades 
da Empresa Municipal na sua guarda, conservação e manutenção.” ------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. A aceitação formal da obra Empreitada de Cobertura das Piscinas Municipais em 
Azambuja, nos termos da alínea b) da Cláusula XI das Cláusulas Gerais do Contrato Programa 
celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e a EMIA, EM, incluindo o Respectivo Plano 
de Enquadramento Financeiro; ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Que o processo seja remetido à Assembleia Municipal para Aprovação.” ------------------------ 
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 38 / P / 2006 aprovada por maioria com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).-------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre fez a declaração de voto que a seguir se transcreve: ------------- 
--- “Entendemos que a Câmara deve proceder à recepção das obras que foram efectuadas pela 
Empresa Municipal (EMIA) sem embargo de que mantemos as nossas dúvidas respeitantes ao 
enquadramento financeiro que permitiu o financiamento destas.”------------------------------------------ 
Ponto 2 – EMIA – Inclusão de Novo Projecto no Contrato-Programa – Intervenção Urbana 
na Envolvente do Pavilhão Polidesportivo de Vale do Paraíso – Proposta nº 37 / P / 2006 --- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, por deliberação de 3 de Setembro de 2004, a Assembleia Municipal 
aprovou o Contrato-Programa estabelecido entre a Câmara Municipal de Azambuja e a E.M.I.A. 
– Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja, E.M.;----------------------------------------------- 
--- Considerando que no rol de empreitadas incluídas no referido Contrato-Programa se 
encontrava a empreitada de Construção do Pavilhão Polidesportivo de Vale do Paraíso; ----------- 
--- Considerando que, pela proposta 65/P/2005, a Câmara aprovou a proposta de execução da 
empreitada apresentada pela Empresa Municipal e que esta se encontra em fase de finalização, 
não incluindo, no entanto, os arranjos exteriores e a sua zona envolvente; ----------------------------- 
--- Considerando que, da criação de um novo loteamento nos terrenos que circundam o Pavilhão 
Desportivo, decorre a necessidade de introduzir melhorias significativas na circulação viária da 
Estrada Municipal envolvente ao loteamento e ao Pavilhão; ------------------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. A inclusão dum novo Projecto – Intervenção Urbana na Envolvente do Pavilhão 
Polidesportivo de Vale do Paraíso – no referido Contrato-Programa, de acordo com o esquema 
de intervenção em anexo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Que esta proposta seja submetida à apreciação da Assembleia Municipal.” --------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 37 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 3  – Cedência de Posição Contratual – Proposta Nº 41 / P / 2006 --------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A deliberação de 20/11/2003 – Proposta nº 23/VML/2003 – referente à adjudicação provisória 
do direito de exploração do Restaurante/ Bar do Páteo do Valverde e do Bar da Biblioteca 
Municipal de Azambuja; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a adjudicação foi efectuada aos concorrentes Luís Casimiro e Alexandre Rodrigues; ------ 
--- A carta de Luís Casimiro, entrada em 03/02/2006, dando conhecimento da constituição de 
sociedade comercial denominada “Páteo Valverde – Restaurantes, Lda.” e solicitando a 
transmissão da posição contratual para esta firma.------------------------------------------------------------ 
--- A declaração de Alexandre Alberto Rei Rodrigues, entrada em 30/03/2006, prescindindo da 
sua posição contratual a favor da sociedade mencionada no ponto 3.------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Nos termos do Artº 13º do Programa da Hasta Pública, a aprovação da cedência da 
posição contratual para a firma entretanto constituída e designada “Páteo Valverde – 
Restaurantes, Lda.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A adjudicação definitiva pelo prazo de cinco anos.” ---------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 33 / P / 2006 aprovada por maioria com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------- 
Ponto 4  – Aplicação dos Resultados Líquidos do Exercício – Proposta Nº 41 / P / 2006 ---- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
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--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- o disposto no ponto 2.7.3. do POCAL, Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que 
determina que quando houver saldo positivo na conta 59-Resultados Transitados, o seu 
montante pode ser repartido da seguinte forma: --------------------------------------------------------------- 
--- a) reforço do Património ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- b) constituição ou reforço de reservas------------------------------------------------------------------------- 
--- o ponto 2.7.3.4, do POCAL, que obriga ao reforço do Património até que o valor da conta 51- 
Património corresponda a 20% do activo líquido; -------------------------------------------------------------- 
--- o ponto 2.7.3.5, deve-se constituir o reforço anual da conta 571-Reservas Legais no valor 
mínimo de 5% do resultado líquido do exercício;--------------------------------------------------------------- 
--- o lapso ocorrido na Proposta Nº 35/P/2006. ----------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. a transferência do resultado líquido do exercício no valor de 996.376,24€ para a conta 59-
Resultados Transitados;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. a constituição de Reservas Legais no montante de 49.850€; ---------------------------------------- 
--- 3. o Reforço do Património no valor de 946.526,24€.” ---------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 41 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 5  – Contratação de Financiamento Bancário – Proposta Nº 43 / P / 2006 ---------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o determinado no art. 33º da Lei 60-A/2005 – Lei de Execução Orçamental para 2006 – no 
respeitante ao acesso a empréstimos de médio e longo prazo para municípios com capacidade 
de endividamento disponível; --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o rateio efectuado do qual resultou a atribuição de 708.770€ a este município, conforme 
comunicado pela DGAL através de ofício em anexo;---------------------------------------------------------- 
--- a necessidade de assegurar financiamento para projectos municipais inseridos no Plano 
Plurianual de Investimentos em vigor, nomeadamente: ------------------------------------------------------ 
--- Reordenamento da Rua João Ruivo (Quebradas):--------------------------------------------------------- 
--- Reconstrução de Estradas: -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Aveiras de Cima ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tagarro --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Vale do Brejo -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Construção da Rua Envolvente ao Jardim Urbano--------------------------------------------------------- 
--- Fonte de Santa Teresinha---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Saneamento em Aveiras de Cima------------------------------------------------------------------------------ 
--- Drenagem da Vala em Azambuja ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a contratação de financiamento no valor de 708.770€ ao Banco Espírito Santo, de acordo 
com as seguintes condições: prazo de 20 anos, período de carência 2 anos, taxa de juro Euribor 
a 6 meses (3,021% à data de 4 de Maio, acrescida do spread 0,09%), conforme informação em 
anexo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. que a deliberação a aprovar esta proposta seja sujeita a autorização da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea d), do art. 53º, da Lei das Autarquias Locais.” ------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 43 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 6 – Atribuição de Apoio Financeiro: -------------------------------------------------------------------  
6.1. Proposta Nº 39 / P / 2006 -------------------------------------------------------------------------------------  
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--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que ao Município de Azambuja incumbem Atribuições nos domínios da Saúde 
e Acção Social, nomeadamente, no que concerne o apoio aos mais carenciados – cfr. als. g) e 
h) do nº 1 do art. 13º da Lei 159/99 de 14 de Setembro; ----------------------------------------------------- 
--- Considerando que é da competência da Câmara Municipal de Azambuja poder realizar 
investimentos na construção de Centros de Dia para idosos e participar, em cooperação com 
instituições de solidariedade social, em projectos de acção social de âmbito municipal – cfr. nº 1 
e nº 3 art. 23º da Lei 159/99 de 14 de Setembro; -------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou 
comparticipar pelos meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse municipal de 
natureza cultural, desportiva e recreativa, e bem assim, deliberar sobre matérias de Acção 
Social – cfr. als. a), b) e c) 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 a obra meritória que está a ser desenvolvida pela Casa do Povo de Manique 
do Intendente, no sentido de pôr ao serviço das populações um Centro de Dia para a Terceira 
Idade; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que à Câmara Municipal de Azambuja é permitida a celebração de Protocolos 
com Entidades Privadas, com vista à prossecução dos objectivos enunciados – cfr. art. 67º da 
Lei 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;------------------------ 
--- Considerando, por último que é competência da Câmara Municipal de Azambuja exercer as 
demais competências tendo em vista o prosseguimento normal das Atribuições do Município – 
cfr. al. d) do art. 7º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição à Casa do Povo de Manique do Intendente de um apoio financeiro para a 
conclusão do Centro de Dia, nos termos do Protocolo anexo. ---------------------------------------------- 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Protocolo de colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e a Casa do 
Povo de Manique do Intendente------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 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 a Casa do Povo de 
Manique do Intendente adiante designada Casa do Povo aqui representada pelo seu Presidente, 
senhor Jaime Correia Sécio, com poderes para o acto, ------------------------------------------------------ 
--- Considerando que,------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- i. É atribuição das Autarquias Locais promover o bem estar social da população; ----------------- 
--- ii. A Casa do Povo desenvolve uma obra social meritória, que permite à população de 
Manique do Intendente e zonas envolventes, dispor de uma infraestrutura da maior importância 
social no apoio às camadas mais envelhecidas da população; --------------------------------------------- 
--- iii. Considerando que a Casa do Povo levou a cabo um Centro de Dia com os apoios 
sistemáticos da Câmara e da Segurança Social;--------------------------------------------------------------- 
--- iv. Para a conclusão das obras e aquisição de equipamentos, pondo finalmente a 
infraestrutura ao serviço da população a Casa do Povo necessita de uma verba 
aproximadamente 110.000.00€ (cento e dez mil euros), tendo no entanto negociado condições 
de financiamento que determinam a possibilidade do escalonamento do subsídio em três 
prestações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Ao abrigo das disposições legais constantes da alínea b) do nº 4 do art. 64º e art. 67º, ambas 
da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, é acordado 
celebrar entre as partes o presente Protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas: --------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja atribui à Casa do Povo um apoio financeiro no montante 
total de 110.000.00€ (cento e dez mil euros), pagáveis em três prestações, a primeira no valor de 
45.000.00€ (quarenta e cinco mil euros), até Abril de 2007, a segunda no valor de 45.000.00€ 
(quarenta e cinco mil euros), pagável até Abril de 2008 e a terceira no valor de 20.000.00€ (vinte 
mil euros) pagável até Abril de 2009.------------------------------------------------------------------------------ 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Casa do Povo obriga-se a afectar e aplicar integralmente o apoio financeiro prestado à 
conclusão das obras necessárias na infraestrutura por forma a que o Centro de Dia entre 
efectivamente em funcionamento. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A Casa do Povo compromete-se e obriga-se a colaborar com a Câmara no 
desenvolvimento de acções sociais de interesse para o Concelho. --------------------------------------- 
--- 2. No âmbito dessa colaboração, a Casa do Povo compromete-se a dar prioridade às 
propostas e situações de carácter social apresentadas pelo Gabinete de Saúde e Acção Social 
da Autarquia, estabelecendo com este uma parceria funcional, sempre no âmbito do interesse 
público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Casa do Povo compromete-se a facultar a título gratuito e quando solicitado a utilização do 
Centro de Dia para actividades de cariz social e cultural, desenvolvidas ou patrocinadas pela 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Casa do Povo compromete-se e obriga-se a respeitar todas as disposições legais aplicáveis 
na realização da obra, e bem assim, aquelas que dizem respeito ao fim específico a que o 
equipamento/ infraestrutura se destina. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Caso a Casa do Povo não realize as acções inerentes ao presente Protocolo, a Câmara terá 
direito de reaver, por qualquer via, a quantia disponibilizada com base no incumprimento do 
protocolado.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta Nº 39 / P / 2006 e a Minuta de Protocolo 
aprovados por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
6.2. Proposta Nº 40 / P / 2006 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- ao Município de Azambuja incumbem atribuições de apoio às Freguesias do Concelho em 
diversas áreas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- atendendo ao encerramento do Posto Médico em Vila Nova da Rainha a Junta de Freguesia, 
a fim de suprir as necessidades da população, assumiu o transporte de idosos e carenciados até 
ao Centro de Saúde de Azambuja; -------------------------------------------------------------------------------- 
--- o citado serviço é realizado através da utilização de uma carrinha que, conforme exposto em 
ofício anexo, da Junta de Freguesia, sofreu um acidente que veio pôr em causa o serviço que 
vinha sendo prestado; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- o veículo é imprescindível no dia a dia desta autarquia e a Freguesia não tem possibilidades 
para efectuar a sua reparação. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara, nos termos da alínea b) do nº 6 do art. 64º da LAL, atribua à Junta de 
Freguesia de Vila Nova da Rainha um apoio financeiro no valor correspondente ao orçamento 
mais favorável apresentado (8.336,24 euros), após as consultas efectuadas nos termos da lei 
em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- caso a Junta de Freguesia seja ressarcida pelo Fundo de Garantia Automóvel, esse valor 
reverte para a Câmara.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta Nº 40 / P / 2006 aprovada por unanimidade.------------ 
 6.3. Proposta nº 42 / P / 2006 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Associação Cultural “A Poisada do Campino” tem como fins estatutários, além de 
outros, participar administrativamente na realização da Feira de Maio de Azambuja e dar apoio 
participado a todas as iniciativas de carácter social, económico, cultural, artístico e desportivo no 
âmbito da Feira; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a referida Feira de Maio de Azambuja é organizada por uma “Comissão de Feira”, 
integrando várias entidades do Município; ----------------------------------------------------------------------- 
--- que o Município de Azambuja é quem suporta financeiramente a Feira de Maio de Azambuja;  
--- o disposto na alínea c) do nº 2 do art. 7º das Normas para a Comissão da Feira de Maio e o 
Protocolo estabelecido entre o Município e a referida Associação em 10 de Abril de 2002. --------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- ao abrigo da alínea b) do nº 4 do art. 64º da LAL, seja efectuada a transferência de 80.000€ 
para a Associação Cultural “A Poisada do Campino” – Feira de Maio.”----------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta Nº 42 / P / 2006 aprovada por unanimidade.------------ 
6.4. Proposta nº 17 / VP / 2006 / 2006 --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que é atribuição das Autarquias locais promover o bem-estar social das populações; ----------- 
--- Nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64 da Lei das Autarquias Locais, é da competência 
da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, 
que promovam no Município fins de interesse público; ------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição de um subsídio à Santa Casa da Misericórdia de Azambuja, no valor de 
9.329,49€, destinado a comparticipar as obras que se realizaram na Igreja da Misericórdia de 
Azambuja.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 17 / VP-LS / 2006 aprovada por unanimidade.----- 
6.5. Proposta Nº 13 / V-ML / 2006 -------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Tendo em conta:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que é competência da autarquia apoiar o desenvolvimento de actividades complementares de 
acção educativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Azambuja apresentou uma 
proposta para realização de uma Feira Medieval com a participação de pais, professores e 
alunos da EB1 de Quinta dos Gatos, de inegável interesse do ponto de vista da ligação escola/ 
comunidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A atribuição de um apoio no valor de 250€ que possibilite à Associação de Pais do 
Agrupamento de Escolas de Azambuja o desenvolvimento da acção supra referenciada.”---------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 13 / VML / 2006 aprovada por unanimidade. ------- 
6.6. Proposta Nº 14 / V-ML / 2006 -------------------------------------------------------------------------------- 
--- 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; -------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja aprove atribuir um apoio financeiro à Averisbike, no 
valor de 250€, para a organização do 1º raide de BTT de Aveiras de Cima.” --------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 14 / VML / 2006 aprovada por unanimidade. ------- 
Ponto 7 – Protocolo de Colaboração com a Associação de Produtores Florestais (APAS 
Floresta) – Proposta Nº 11 / VP / 2006-------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que,------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- As Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), se correctamente implantadas, constituem uma mais 
valia, não só em questões de ordenamento do território, mas também no que respeita à detecção 
e prevenção precoce de fogos florestais.------------------------------------------------------------------------- 
--- As ZIF se revestem de especial importância na medida em que, possibilitam a actualização do 
cadastro predial dos prédios abrangidos e são uma forma de constituir unidades de exploração 
florestal com dimensão suficiente que possibilite ganhos de eficiência na sua gestão, 
optimizando as produções e rendimentos, aliado a um adequado acompanhamento técnico.------ 
--- As competências do Município de Azambuja no âmbito dos espaços florestais e o seu papel 
interventivo e decisivo neste processo. --------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Seja aprovada a celebração do Protocolo de Colaboração, entre a Câmara Municipal de 
Azambuja e a APAS Floresta.”-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Criação de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) foi a forma encontrada pelo Estado 
Português para dinamizar a constituição de explorações florestais com dimensão que possibilite 
ganhos de eficiência na sua gestão, através de incentivos ao agrupamento de explorações, ao 
emparcelamento de propriedades e à desincentivação do seu fraccionamento.------------------------ 
--- Como resposta a este desafio, e ciente da dificuldade da gestão florestal sustentável em área 
de minifúndio que caracterizam esta região, a APAS Floresta iniciou em 2005 o processo de 
constituição da primeira ZIF proposta em Portugal (ZIF 01/2005) envolvendo o concelho do 
Cadaval, Rio Maior e Azambuja. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- A ZIF em processo de constituição apresenta cerca de 7656ha, dos quais 6357ha são 
floresta, maioritariamente uma floresta de eucalipto, característica desta região, envolvendo três 
concelhos: Cadaval, Azambuja e Rio Maior. -------------------------------------------------------------------- 
--- A criação de Zonas de Intervenção Florestal é a forma de constituir unidades de exploração 
florestal com dimensão suficiente que possibilite ganhos de eficiência na sua gestão, 
optimizando as produções e rendimentos, aliado a um adequado acompanhamento técnico. ------  
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--- Pretende-se estabelecer zonas de intervenção específica em matéria de ordenamento e de 
gestão florestal sustentável que permita a protecção desses espaços, nomeadamente 
promovendo a redução de condições de ignição e propagação de fogos florestais. Inicia-se um 
processo que procura ultrapassar os problemas estruturais da pequena propriedade sem gestão 
florestal sustentável, como é o caso desta região. ------------------------------------------------------------- 
--- Assim, o presente protocolo serve para estabelecer o tipo de parceria entre a Câmara 
Municipal da Azambuja e a APAS Floresta no âmbito do processo de constituição da ZIF dos 
Concelhos de Cadaval, Rio Maior e Azambuja.----------------------------------------------------------------- 
--- Para atingir este objectivo é celebrado o presente protocolo de colaboração, entre a APAS 
Floresta – Associação de Produtores Florestais, com sede na Estrada Nacional 366 – Quinta dos 
Caniços, 2550-305 Figueiros Cadaval, adiante designada por APAS Floresta, representada pelo 
seu Presidente, Ricardo Filomeno Duarte Ventura Machado e, Câmara Municipal da Azambuja, 
Praça do Município, 2050-315 Azambuja, adiante designada por CMA, representada pelo seu 
Presidente, Dr. Joaquim António Ramos, celebra o seguinte acordo de parceria. --------------------- 
--- 1.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Objecto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente protocolo tem por objectivo apoiar o processo de constituição da ZIF 
anteriormente mencionada, bem como todos os documentos estruturantes inerentes a este 
processo, na área inserida no concelho da Azambuja. ------------------------------------------------------- 
--- Como documentos estruturantes da ZIF encontramos: --------------------------------------------------- 
--- a) Regulamento interno; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- b) Plano de gestão florestal da área ZIF; --------------------------------------------------------------------- 
--- c) Plano de defesa da floresta da área ZIF;------------------------------------------------------------------ 
--- d) Cadastro predial, geométrico ou simplificado dos prédios abrangidos ou, na falta daquele, 
inventário da estrutura da propriedade na escala adequada à sua identificação;-----------------------  
--- e) Inventário florestal dos prédios de que não se conheçam os respectivos proprietários ou 
produtores florestais, ou o seu paradeiro, e sobre os quais sejam efectuadas intervenções 
silvícolas;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) Carta com a delimitação territorial na escala de 1:25000 referenciada à carta militar; ----------  
--- g) Registo dos proprietários e produtores florestais aderentes; ----------------------------------------- 
--- h) Calendário de progressão e representatividade territorial da ZIF com a duração de cinco 
anos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- i) Registo da programação e execução das acções planeadas. ---------------------------------------- 
--- 2.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Âmbito ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente acordo define a contribuição da APAS Floresta e da CMA para apoio do objecto 
referido no artigo 1.º: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A APAS Floresta, entidade responsável pelo processo de constituição da ZIF anteriormente 
referida, disponibilizará os seguintes apoios e meios:--------------------------------------------------------- 
--- 1. A APAS Floresta disponibilizará um técnico, que desenvolverá no concelho da Azambuja os 
trabalhos inerentes a este processo; ------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. A APAS Floresta disponibilizará informação (dados e cartográfica), que possui, ao GTF da 
CMA, que permita que esta desenvolva trabalho de apoio ao processo de constituição da ZIF; --- 
--- 3. A APAS Floresta disponibiliza-se para ceder informação cartográfica de base e temática, do 
concelho da Azambuja, que venha a ser adquirida no âmbito de um projecto ao Fundo Florestal 
Permanente elaborado pela APAS Floresta, ainda em fase de avaliação; ------------------------------- 
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--- 4. A APAS Floresta será responsável pela execução das acções e actividades a desenvolver 
no concelho, promoção, divulgação e esclarecimento, durante o processo de constituição da ZIF; 
--- A CMA, disponibilizará os seguintes apoios e meios: ----------------------------------------------------- 
--- 1. A CMA disponibilizará apoio técnico, através do técnico do GTF, ao desenvolvimento do 
trabalho;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. A CMA disponibilizará os meios físicos necessários para o técnico da APAS Floresta 
desenvolver o trabalho;----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. A CMA disponibilizará a informação que possuiu (dados e cartográfica), necessária ao 
processo de constituição da ZIF; ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. A CMA será responsável pelo contacto com as entidades locais para obtenção de 
informação necessário para o processo; ------------------------------------------------------------------------- 
--- 5. A CMA acompanhará as acções e actividades desenvolvidas com as entidades locais 
durante o processo de constituição da ZIF;---------------------------------------------------------------------- 
--- 3.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Custos e financiamento------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os custos inerentes ao trabalho que o GTF executará de apoio à constituição deste processo, 
nomeadamente através do técnico do GTF da CMA, serão acarretados pela Câmara Municipal 
da Azambuja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os custos inerentes ao trabalho que a APAS Floresta executará para a constituição da ZIF 
proposta serão a cargo desta entidade. -------------------------------------------------------------------------- 
--- 4.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Obrigações----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A CMA e a APAS Floresta obrigam-se a trocar a informação recolhida e criada durante o 
processo de constituição da ZIF anteriormente referida, coordenando o trabalho entre si. ---------- 
--- 5.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Duração -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente acordo de parceria terá a duração necessária para a ZIF ser oficialmente 
constituída, tendo todo o interesse, para ambas as entidades, que permaneça no futuro, durante 
o funcionamento da ZIF, mediante acordo entre a CMA e APAS Floresta. ------------------------------ 
--- 6.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Rescisão ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Presente Protocolo poderá ser denunciado, em qualquer momento, por verificação de 
incumprimento, ou proposta de denúncia fundamentada por parte dos intervenientes, com 
sessenta dias de antecedência. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 11 / V.P.L.S. / 2006 e o Protocolo de 
Colaboração aprovados por unanimidade.----------------------------------------------------------------------- 
Ponto 8 – PER – Regularização de Dívidas – Proposta Nº 16 / VP / 2006 --------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) A Proposta nº 15/V.LS/2004, aprovada em reunião de Câmara de 13 de Maio de 2004; ----- 
--- b) Que vários moradores, em execução da referida deliberação, vieram – ainda que, em 
certos casos fora do prazo para tanto fixado – apresentar propostas de regularização das rendas 
em atraso; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Que ainda assim se verificaram muitas situações em mora; ----------------------------------------- 
--- d) Que a publicação do Código de Processo nos Tribunais Administrativos veio levantar 
dúvidas acerca dos tribunais competentes para decidir as acções relativas ao atraso no 
pagamento de rendas nos casos de arrendamento social;--------------------------------------------------- 
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--- e) Que o despejo por motivo de falta de pagamento de renda evitará o acumular de rendas 
em dívida mas deixará sem habitação um munícipe (e sua família) com dificuldades para 
encontrar outro alojamento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que a Câmara delibere: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- a) A possibilidade de pagamento em prestações e sem indemnização para todos os 
moradores que já propuseram um plano de pagamento das rendas em atraso ou o venham a 
fazer no prazo de dez dias depois de para tanto notificados;------------------------------------------------ 
--- b) Que, para os moradores em mora que não apresentem plano de pagamento ou não o 
cumpram, seja instaurado procedimento judicial, por agora apenas para cobrança da renda – 
sem prejuízo de se avançar também com o despejo, se assim for entendido conveniente.”--------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 16 / VP-LS / 2006 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 9 – Processo Disciplinar – Proposta Nº 7 / V-JMP / 2006---------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a) o Relatório Final da Instrutora do Processo Disciplinar, nº 3/2006, datado de 24 de Abril de 
2006; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) tal como consta do douto relatório de fls. 52 a 58 do processo, ficou provado que a 
funcionária arguida no mesmo não compareceu ao serviço entre os dias 3 de Janeiro de 2006 e 
8 de Fevereiro de 2006, perfazendo 37 dias de ausência ao serviço sem que para tal fosse 
apresentada qualquer justificação;--------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) a ausência traduziu-se num total de 37 faltas injustificadas, constituindo infracção 
disciplinar por violação do dever de assiduidade, infracção prevista no nº 11 do art. 3º em 
conjugação com a alínea g) do nº 4 do mesmo artigo do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e 
Agentes da Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-lei nº 24/84, de 16 
de Janeiro, e punida com a pena de aposentação compulsiva nos termos da alínea h) do nº 2 do 
art. 26º do referido diploma legal; ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) as circunstâncias atenuantes constatadas na instrução do processo disciplinar não podem 
ser consideradas dirimentes da gravidade da infracção, dado o nível de exigência feita aos 
funcionários desta autarquia no que se refere a diligência, zelo e assiduidade, de modo a um 
desempenho de elevada qualidade das suas funções; ------------------------------------------------------- 
--- e) a natureza das mesmas circunstâncias atenuantes não garante que a infracção não se 
repita no futuro;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- f) a Câmara Municipal aplicou a pena de aposentação compulsiva em situações anteriormente 
verificadas, nomeadamente nos processos números 5/2001, 7/2002, 3/2003 e 4/2005; ------------- 
--- g) a infracção, pela sua gravidade, inviabiliza a manutenção da relação funcional.---------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal, nos termos do art. 18º, nº 3, e ao abrigo dos artigos 66º, números 1 e 2, 
e 67º, nº 2, todos do Estatuto Disciplinar, delibere aplicar à funcionária a pena de aposentação 
compulsiva, prevista nos artigos 11º, nº 1, alínea e) e 26º, nº 2, alínea h) do referido diploma 
legal, com os fundamentos acima expostos.” ------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação secreta foi a Proposta n.º 7 / V-J.M.P. / 2006 aprovada com cinco 
votos Sim e dois votos Brancos.------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 10 – Actualização de Regulamentos:------------------------------------------------------------------ 
10.1. Regulamento do Mercado Diário de Azambuja – Proposta Nº 8 / V-JMP / 2006 ----------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta e o Regulamento que a seguir 
se transcrevem: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A necessidade de actualizar o Regulamento do Mercado Diário de Azambuja.--------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara delibere aprovar o referido Regulamento para que seja remetido à Assembleia 
Municipal para apreciação e aprovação, de acordo com a alínea a), do nº 2, do art. 53º, 
conjugado com a alínea a), do nº 6, do art. 64º, da L.A.L.”--------------------------------------------------- 
--- Regulamento do Mercado Diário de Azambuja---------------------------------------------------------- 
--- Projecto--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- CAPÍTULO I --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- DISPOSIÇÕES GERAIS ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 1.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Âmbito de aplicação e legislação habilitante----------------------------------------------------------------- 
--- A organização, funcionamento e condições sanitárias do Mercado Diário de Azambuja regem-
se pelas disposições do presente regulamento e pelo disposto no Decreto-Lei n.º 340/82, de 25 
de Agosto, e demais legislação aplicável.------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 2.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Competência -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Mercado Diário é propriedade do município de Azambuja, cabendo a sua gestão e 
administração à Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 3.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Composição --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – O Mercado Diário de Azambuja é um recinto coberto destinado ao exercício continuado do 
comércio de produtos alimentares, designadamente carne, pescado e produtos alimentares de 
origem vegetal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – Para a venda dos produtos referidos no número anterior o Mercado Diário dispõe de 16 
lugares de venda, 2 lojas, armazém frigorífico, arrumos e vestiário.--------------------------------------- 
--- 3 – Pode a Câmara autorizar, excepcionalmente, a venda no Mercado Diário de artigos não 
compreendidos no número 1, nos termos previstos no Regulamento da Venda Ambulante. -------- 
--- Artigo 4.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Horário de funcionamento---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – O Mercado Diário funciona de Segunda a Sábado, abrindo ao público das 7h às 13h. ------ 
--- 2 – A abertura e fecho de portas far-se-á, respectivamente, até uma hora antes e uma hora 
depois do horário fixado no número anterior para entrada e saída de géneros e arrumações.------ 
--- CAPÍTULO II -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO--------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 5.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Forma de ocupação dos espaços ------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – A ocupação dos locais de venda no Mercado Diário tem natureza precária e onerosa, 
revestindo uma das seguintes modalidades: -------------------------------------------------------------------- 
--- a) efectiva, quando realizada com carácter de permanência;-------------------------------------------- 
--- b) ocasional, quando realizada esporadicamente.---------------------------------------------------------- 
--- 2 – A ocupação efectiva dos espaços é atribuída por concessão através de procedimento de 
arrematação em hasta pública. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – A ocupação ocasional é atribuída por venda de senhas de ocupação, mediante solicitação 
directa ao funcionário responsável pelo Mercado, por ordem de chegada. ------------------------------ 
--- Artigo 6.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Concessão de lojas ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – A concessão de lojas é titulada por contrato escrito.-------------------------------------------------- 
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--- 2 – É proibido o trespasse ou qualquer outro tipo de locação ou cedência a qualquer título. ---- 
--- 3 – A concessão das lojas é feita pelo prazo de um ano e automaticamente renovável por 
sucessivos períodos de dois anos, até ao máximo de dez anos, podendo ser denunciada pela 
Câmara no final de cada prazo de renovação, mediante aviso prévio efeito por carta registada 
com aviso de recepção, com a antecedência mínima de 60 dias.------------------------------------------ 
--- 4 – A denúncia pelo concessionário pode ser feita a todo o tempo, nos termos definidos no 
número anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 7.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Concessão de lugares de venda-------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – A concessão de lugares de venda é feita pelo prazo de um ano, automaticamente 
renovável por igual período, até ao máximo de dez anos, podendo ser denunciada pela Câmara 
ou pelo concessionário no final de cada prazo de renovação, mediante aviso prévio efeito por 
carta registada com aviso de recepção, com a antecedência mínima de 60 dias.---------------------- 
--- 2 – O direito de ocupação concedido nos termos do presente artigo é titulado por alvará de 
licença de ocupação.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – Mediante requerimento devidamente fundamentado, a Câmara poderá autorizar a troca 
dos lugares de venda entre vendedores do Mercado Diário. ------------------------------------------------ 
--- 4 – As transmissões inter vivos ou mortis causa a que aludem os artigos 23.º e 24.º do 
presente regulamento são objecto de averbamento ao alvará de licença de ocupação.-------------- 
--- 5 – A Câmara poderá atribuir, a título oneroso e precário, qualquer lugar de venda que fique 
vago, verificando-se alguma das situações do artigo seguinte, a fim de assegurar a continuidade 
de fornecimento de géneros pelo Mercado. --------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 8.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Regime da concessão--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Ao titular da concessão pertence a direcção efectiva da actividade exercida, sendo 
responsável perante a Câmara pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em 
vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – A actividade de venda é exercida pelo titular da concessão, podendo nela intervir, sob a 
sua responsabilidade, os seus empregados e familiares. ---------------------------------------------------- 
--- 3 – Os titulares da concessão de lojas ou lugares de venda não podem deixar de usar o local 
por período superior a oito dias em cada ano, salvo o disposto no número seguinte e o período 
normal de férias, que nunca poderá ser superior a 30 dias, seguidos ou interpolados. --------------- 
--- 4 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, a requerimento do concessionário poderá 
ser aceite o encerramento da banca mais do que dois dias por semana, desde que esteja 
continuamente assegurado o abastecimento do produto em causa no Mercado. ---------------------- 
--- 5 – A ausência para férias dos concessionários de lugares de venda é comunicada ao 
funcionário responsável pelo Mercado com a antecedência mínima de cinco dias úteis.------------- 
--- 6 – O disposto no número 3 não prejudica os casos de doença devidamente comprovada por 
atestado médico ou declaração de internamento, bem como outros por motivos atendíveis 
devidamente comprovados, não podendo a ausência ultrapassar os 180 dias consecutivos ou 
interpolados em cada ano da concessão.------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 9.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Resolução do contrato -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara pode resolver o contrato a todo o tempo, não havendo lugar a indemnização, 
quando o concessionário:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) não cumpra o pagamento das quantias devidas pela exploração do espaço;-------------------- 
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--- b) não dê início à actividade no prazo de 30 dias a contar da data de adjudicação, ou se 
abstenha de exercer a sua actividade durante o mesmo período; ----------------------------------------- 
--- c) ceda irregularmente a terceiros a exploração do espaço concessionado;------------------------- 
--- d) utilizar o espaço para fins diversos daqueles para os quais foi destinado;------------------------ 
--- e) incorrer em qualquer prática restritiva da concorrência, nos termos do artigo 18.º-------------- 
--- f) violar qualquer disposição legal ou regulamentar. ------------------------------------------------------- 
--- Artigo 10.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Suspensão da actividade----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara pode suspender temporariamente a utilização dos espaços de venda quando a 
organização, arrumação, reparação ou limpeza do Mercado assim o exijam, dando aviso prévio 
aos concessionários com a antecedência mínima de 30 dias. ---------------------------------------------- 
--- Artigo 11.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Encargos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Os concessionários das lojas e lugares de venda são obrigados a depositar as taxas 
devidas nos termos da tabela constante do Anexo I até ao último dia útil do mês anterior àquele 
a que respeitar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 – Os concessionários das lojas e lugares de venda são obrigados a apresentar à 
fiscalização os documentos comprovativos do pagamento das taxas devidas, bem como facturas 
ou documentos comprovativos da aquisição de bens para venda ao público.--------------------------- 
--- 3 – Os concessionários obrigam-se a reembolsar a Câmara das quantias respeitantes à parte 
que lhes cabe no consumo de água conjuntamente com a taxa de ocupação mensal 
imediatamente posterior à facturação. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- 4 – A Câmara declarará a perda do direito de ocupação, sem direito a indemnização, quando 
o concessionário deixe de satisfazer o pagamento das taxas de ocupação ou do reembolso 
referido no número anterior, durante 3 meses consecutivos, sem prejuízo da cobrança coerciva 
das taxas em dívida e das demais consequências legais e regulamentares.---------------------------- 
--- Artigo 12.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Deveres e obrigações --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os concessionários e todos os que exerçam a sua actividade no Mercado Diário ficam 
obrigados a: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Ter em seu poder, e em dia, a documentação inerente à sua actividade, designadamente o 
cartão de identificação de pessoa singular ou colectiva ou de empresário em nome individual, 
comprovativo do pagamento das taxas de ocupação devida e dos reembolsos a que alude o 
artigo anterior; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Dispor de todos os utensílios de pesar e medir devidamente aferidos e em material 
apropriado ao fim a que se destinam;----------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Manter as condições higio-sanitárias dos locais onde exerçam a sua actividade, e efectuar 
a sua limpeza no final de cada dia; -------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Acatar as indicações, instruções e ordens dos funcionários municipais em serviço no 
Mercado Diário, sem prejuízo de recurso para os serviços municipais e para o Presidente da 
Câmara quando considerem essas indicações contrárias à lei ou lesivas dos seus direitos e 
interesses legítimos;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) Respeitar os horários do início e do termo do período de funcionamento do Mercado;-------- 
--- f) Usar de urbanidade no trato para com todos os comerciantes e utentes do Mercado Diário. 
Artigo 13.º---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proibições e restrições-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 1 – Os concessionários e todos os que exerçam a sua actividade no Mercado Diário estão 
proibidos de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a) Colocar produtos e artigos de venda ou de uso próprio fora dos locais destinados;------------ 
--- b) Ocupar os locais de acesso ao público de modo a dificultar o trânsito de pessoas e 
volumes;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- c) Preparar, lavar ou limpar quaisquer produtos fora dos locais destinados;------------------------- 
--- d) Comercializar produtos diferentes daquele para os quais foram destinados os locais de 
venda; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) Proceder a adaptações ou modificações dos locais de venda sem autorização prévia da 
Câmara Municipal;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- f) Provocar desperdício de água, electricidade ou outro bem;------------------------------------------- 
--- g) Efectuar despejos fora dos locais e recipientes destinados para o efeito.------------------------- 
--- Artigo 14.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Regras de acesso e utilização do Mercado Diário---------------------------------------------------------- 
--- 1 – O acesso do público far-se-á pelas entradas existentes para o efeito e devidamente 
assinaladas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – Após o encerramento diário do Mercado e antes da abertura é proibida a entrada e 
permanência no interior de pessoas estranhas ao serviço. -------------------------------------------------- 
--- 3 – A entrada e saída de géneros e produtos destinados à venda far-se-á dentro do horário 
estabelecido, segundo a ordem que venha a ser estabelecida pelo responsável pelo Mercado e 
pelos locais destinados a cargas e descargas. ----------------------------------------------------------------- 
--- 4 – A carga e descarga de géneros e produtos deve ser feita directamente dos veículos para 
os locais de venda e vice-versa, sendo proibido acumular volumes nos corredores e locais de 
acesso ao público. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 5 – É vedada a entrada no Mercado Diário a bicicletas, motociclos e ciclomotores, salvo 
veículos de transporte de portadores de deficiência. ---------------------------------------------------------- 
--- 6 – Aos utentes do Mercado Diário não é permitido fazer-se acompanhar de cães ou outros 
animais, salvo quando se trate de cão-guia, nos temos previstos na lei. --------------------------------- 
--- CAPÍTULO III-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- DA VENDA----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 15.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Condições de higiene e segurança ---------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – No transporte, arrumação, exposição e arrecadação dos produtos é obrigatório separar os 
produtos alimentares dos de natureza diferente, bem como proceder à separação dos produtos 
que de algum modo possam ser afectados pela proximidade de outros. --------------------------------- 
--- 2 – Quando não estejam expostos para venda, os produtos alimentares devem ser guardados 
em lugares adequados à preservação do seu estado e, bem assim, em condições hígio-
sanitários que os protejam de poeiras, contaminações ou contactos que de qualquer modo 
possam afectar a saúde dos consumidores.--------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – As operações de limpeza a que se refere a alínea c) do artigo 12.º devem ficar concluídas 
15 minutos antes do fecho de portas e antes da limpeza geral a cargo dos funcionários do 
Mercado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4 – Na embalagem e acondicionamento de produtos alimentares só pode ser utilizado papel 
ou outro material que ainda não tenha sido utilizado e que não contenha desenhos, pinturas ou 
dizeres escritos na parte interior.----------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 5 – As embalagens utilizadas no transporte de peixe fresco destinado ao consumo têm de ser 
compostas de material rígido, quando possível isolante, não deteriorável, pouco absorvente de 
humidade e com superfícies internas duras e lisas. ----------------------------------------------------------- 
--- 6 – Sempre que se suscitem dúvidas sobre o estado de sanidade dos vendedores ou dos 
indivíduos que intervenham no acondicionamento, transporte ou venda de produtos alimentares, 
são estes intimados a apresentarem-se à autoridade sanitária competente para inspecção. ------- 
--- Artigo 16.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Afixação de preços e identificação do produto -------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Os produtos destinados à venda devem exibir o respectivo preço de venda ou o preço da 
unidade de medida quando sejam comercializados a granel ou previamente embalados. ----------- 
--- 2 – A indicação dos preços de venda e da unidade de medida deve ser feita de modo 
inequívoco e perfeitamente legível, através da utilização de letreiros, etiquetas ou listas, por 
forma a ser prestada ao consumidor a melhor informação, de acordo com a legislação aplicável.  
--- 3 – Os vendedores de peixe fresco devem colocar, em local bem visível, letreiros 
perfeitamente legíveis, dos quais conste a designação das espécies que tenham nome 
comercial, a zona de captura e o preço indicado com algarismo de pelo menos 2 centímetros de 
altura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4 – No caso de venda de peixe fresco proveniente de aquacultura, esta origem deve ser 
afixada juntamente com a espécie e o preço. ------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 17.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Ramos de actividade ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Os ramos de actividade a exercer em cada local serão previamente fixados por edital ou 
no programa de hasta pública, e mencionadas no alvará de licença de ocupação.-------------------- 
--- 2 – Às lojas do mercado poderá ser dada utilização diferente, mediante deliberação da 
Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 18.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Publicidade e inscrições ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – A afixação de publicidade no interior do mercado depende de prévia autorização da 
Câmara Municipal e obedece às disposições estabelecidas para o respectivo licenciamento.------ 
--- 2 – São proibidas falsas descrições ou informações sobre a identidade, natureza, 
composição, qualidade, propriedades ou utilidade dos produtos expostos para venda. -------------- 
--- Artigo 19.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Conferência de pesos --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No Mercado Diário haverá à disposição do público, a cargo do funcionário responsável, uma 
balança para conferência dos artigos ou géneros adquiridos, sendo o seu uso gratuito. ------------- 
--- Artigo 20.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Práticas restritivas da concorrência ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Aos concessionários é proibido acordarem entre si a afixação, de forma directa ou indirecta, 
dos preços ou interferir, por si ou por interposta pessoa, na sua determinação pelo livre 
mecanismo de mercado, produzindo artificialmente quer a sua alta, quer a sua baixa, de modo a 
prejudicar a concorrência e os direitos dos consumidores. -------------------------------------------------- 
--- CAPÍTULO IV ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- DOS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO----------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo do 21.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Funcionários--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – O funcionamento do Mercado Diário é assegurado pelos colaboradores que a Câmara 
venha a destacar, de acordo com a necessidade e conveniência do serviço.--------------------------- 
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--- 2 – Haverá um funcionário responsável pelo Mercado, a quem competirá coordenar o serviço 
e exercer as tarefas e competências que lhe são cometidas no presente regulamento.-------------- 
--- Artigo 22.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Deveres--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Ao funcionário responsável pelo Mercado compete designadamente: --------------------------- 
--- a) Assegurar o cumprimento das disposições legais e regulamentares e das instruções 
superiormente recebidas; --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Zelar pela conservação do património do Mercado Diário e inventariar e conservar à sua 
guarda o material ou utensílios que pertençam ao Município colocados à disposição dos 
vendedores ou utentes;----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Zelar pela boa ordem, higiene e asseio dos locais de venda e pelas boas condições dos 
géneros expostos, chamando a atenção da autoridade sanitária para as situações anómalas que 
detecte;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Proceder à abertura e encerramento do Mercado e dirigir as operações de limpeza do 
mesmo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) Atribuir senhas de ocupação ocasional e cobrar as respectivas taxas, entregando as 
receitas à Tesouraria da Câmara Municipal; -------------------------------------------------------------------- 
--- f) Verificar a exactidão do peso dos produtos vendidos sempre que o julgue necessário ou por 
solicitação dos utentes;----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- g) Informar os superiores hierárquicos sobre a eficiência do funcionamento do Mercado Diário; 
--- h) Disponibilizar o livro de reclamações e receber as mesmas, resolvendo-as no âmbito das 
suas competências ou encaminhando-as para os superiores hierárquicos; ----------------------------- 
--- i) Participar os factos geradores de procedimento contra-ordenacional; ------------------------------ 
--- j) Tomar à sua guarda objectos achados no interior do Mercado. -------------------------------------- 
--- 2 – Os objectos referidos na alínea j) do número anterior são entregues a quem provar que 
lhes pertencem, no prazo de 30 dias, findo o qual se consideram perdidos a favor do Município, 
cabendo à Câmara Municipal destiná-los ou inutilizá-los. ---------------------------------------------------- 
--- CAPÍTULO V -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- PROCEDIMENTOS ADJUDICATÓRIOS--------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 23.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Hasta Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – A concessão de lojas ou lugares de venda prevista no Capítulo II do presente 
Regulamento é feita por adjudicação em procedimento de hasta pública. ------------------------------- 
--- 2 – A arrematação decorrerá em sessão realizada perante uma comissão constituída por três 
elementos, nomeados pela Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------- 
--- 3 – As condições de arrematação são fixadas em programa de hasta pública, a afixar por 
edital nos locais de estilo, do qual constará:--------------------------------------------------------------------- 
--- a) Local, data e hora da realização da hasta pública; ----------------------------------------------------- 
--- b) Identificação dos lugares ou lojas a arrematar e condições de sua utilização; ------------------- 
--- c) Valor base de licitação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 24.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Adjudicação---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – A adjudicação da concessão de lojas ou lugares de venda será feita ao autor do lanço 
mais elevado oferecido acima da base de licitação. -----------------------------------------------------------  
--- 2 – No caso de desistência ou de não pagamento do preço de licitação, a comissão pode 
adjudicar o direito de ocupação ao lanço oferecido de montante imediatamente inferior. ------------ 
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--- 3 – Ficando a praça deserta, o valor base de cada licitação pode ser reduzido sucessivamente 
em cada praça até 10%, com o limite total de 70%. ----------------------------------------------------------- 
--- 4 – Esgotadas as praças realizadas nos termos do número anterior, a Câmara Municipal pode 
adjudicar a concessão por ajuste directo. ------------------------------------------------------------------------ 
--- 5 – À Câmara Municipal reserva-se o direito de não adjudicar a concessão no caso de 
entender não estar devidamente salvaguardado o interesse municipal. ---------------------------------- 
--- 6 – No final da praça será elaborado o respectivo auto de arrematação de cada loja ou lugar 
de venda, que será assinado pelo arrematante e pela comissão.------------------------------------------ 
--- Artigo 25.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Pagamentos --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – No acto de adjudicação, o arrematante entregará cheque no valor de 25% do valor da 
mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – O remanescente será pago no Serviço de Taxas e Licenças no momento em que é 
levantado o alvará de licença de ocupação, no caso dos lugares de venda, ou no acto de 
celebração de escritura pública, no caso das lojas.------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 26.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Direito de Preferência --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Findo o prazo referido no n.º 3 do artigo 6.º e no número 1 do artigo 7.º, é feita nova praça 
para os espaços referidos, gozando os concessionários do direito de preferência na aquisição 
dos mesmos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 – Para exercer o seu direito de preferência, o concessionário cessante fará disso menção 
no acto de realização da praça, sendo-lhe adjudicado o lugar ou loja pelo valor base da licitação 
fixado na altura ou, havendo outros licitantes, pelo mesmo valor acrescido de 20%. ----------------- 
--- Artigo 27.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Transmissão inter vivos------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Aos titulares do direito de ocupação das lojas e lugares de venda poderá ser autorizada pela 
Câmara Municipal, atendendo ao caso concreto, a cedência a terceiros das respectivas posições 
contratuais, desde que ocorra um dos seguintes factos: ----------------------------------------------------- 
--- a) Invalidez do titular;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Redução a menos de 50% da capacidade física normal do mesmo; ------------------------------- 
--- c) Outros motivos ponderosos e justificados, ponderados caso a caso. ------------------------------ 
--- Artigo 28.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Transmissão mortis causa --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Por morte do titular do direito de ocupação, preferem na ocupação dos mesmos locais o 
cônjuge sobrevivo não separado judicialmente de pessoas e bens ou a pessoa que à data com 
ele comprovadamente vivesse em união de facto e, na sua falta ou desinteresse, os 
descendentes, se aquele ou estes ou os seus legais representantes assim o requererem nos 60 
dias subsequentes ao óbito.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – Em caso de concurso de interessados, a preferência defere-se pela ordem prevista no 
artigo anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – Concorrendo apenas descendentes, observam-se as seguintes regras:------------------------- 
--- a) Entre descendentes de grau diferente, preferem os mais próximos em grau;-------------------- 
--- b) Entre descendentes do mesmo grau, abrir-se-á licitação. -------------------------------------------- 
--- CAPÍTULO VI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- FISCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 29.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Competência para a fiscalização ------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 1 – A acção fiscalizadora relativa ao cumprimento das normas constantes do presente 
regulamento e demais legislação aplicável é da competência da Câmara Municipal, Inspecção 
Geral das Actividades Económicas, Guarda Nacional Republicana, autoridades de saúde e 
demais autoridades policiais, administrativas e fiscais. ------------------------------------------------------- 
--- 2 – Sempre que no exercício das suas funções o agente fiscalizador tome conhecimento de 
factos cujo processamento seja da competência de outra entidade, dar-lhe-á disso 
conhecimento, remetendo-lhe o respectivo auto.--------------------------------------------------------------- 
--- CAPÍTULO VII ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- REGIME SANCIONATÓRIO------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 30.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Contra-ordenações ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – A infracção de qualquer dos deveres, obrigações, encargos e proibições previstos no 
presente Regulamento constitui contra-ordenação punível com coima entre €50 e €750, no caso 
de pessoas singulares, e entre €100 e €1500, no caso de pessoas colectivas. ------------------------ 
--- 2 – A negligência e a tentativa são puníveis com a aplicação de coimas entre os montantes 
mínimo e máximo previstos no número anterior, reduzido a metade. ------------------------------------- 
--- 3 – Em função da gravidade da infracção pode ser aplicada sanção acessória de apreensão 
de objectos utilizados na prática da infracção ou a rescisão do contrato de concessão, sem 
prejuízo da eventual responsabilidade civil e criminal. -------------------------------------------------------- 
--- 4 – Sempre que a contra-ordenação resulte da omissão de um dever, o pagamento da coima 
não isenta o infractor do cumprimento do mesmo, se este ainda for possível, ou do pagamento 
dos prejuízos a que tenha dado causa.--------------------------------------------------------------------------- 
--- 5 – O produto da aplicação das coimas constitui receita do Município. ------------------------------- 
--- CAPÍTULO VIII------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 31.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Direitos adquiridos ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Com a entrada em funcionamento das novas instalações do Mercado Diário de Azambuja 
mantém-se em vigor as situações existentes e regularmente constituídas.------------------------------ 
--- Artigo 32.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Entrada em vigor --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação por Edital a afixar nos 
locais de costume.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 8 / V-JMP / 2006 e o Regulamento do 
Mercado Diário de Azambuja aprovados por unanimidade.-------------------------------------------------- 
10.2. Regulamento sobre Licenciamento das Actividades Diversas Previstas no Decreto-
lei nº 264/2002, de 25 de Novembro e no Decreto-lei nº 310/2002, de 18 de Dezembro – 
Proposta Nº 9 / V-JMP / 2006 -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta e o Regulamento que a seguir 
se transcrevem: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A necessidade de actualizar o Regulamento sobre Licenciamento das Actividades Diversas 
Previstas no Decreto-Lei nº 264/2002, de 25 de Novembro, e no Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 
de Dezembro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Que a Câmara delibere aprovar o referido Regulamento para que seja remetido à Assembleia 
Municipal para apreciação e aprovação, de acordo com a alínea a), do nº 2, do art. 53º, 
conjugado com a alínea a), do nº 6, do art. 64º, da L.A.L.”--------------------------------------------------- 
--- Regulamento sobre o Licenciamento das Actividades Diversas ---------------------------------- 
--- (Edital Nº 843/2003) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proposta de Alteração--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Que o Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de Março, regulou as condições 
especiais em que pode ser feita a utilização da via pública para fins diferentes da circulação de 
peões e veículos, de acordo com as alterações introduzidas ao Código da Estrada pelo Decreto-
Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, especialmente no que se refere ao estabelecido no art.º 9.º 
deste diploma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Que é necessário adequar o Regulamento sobre Licenciamento de Actividades Diversas ao 
novo quadro legal, especialmente no que respeita à especificidade das provas desportivas de 
automóveis, das manifestações desportivas que não revistam o carácter de prova, bem como à 
atribuição da competência para autorizar a realização de provas desportivas de âmbito 
intermunicipal à Câmara Municipal do concelho onde a prova tenha o seu termo, e não à do 
concelho onde a prova tenha o seu início, como até agora sucedia. -------------------------------------- 
--- 3. Que a segurança daqueles que exercem a actividade de guarda-nocturno torna 
conveniente o uso de arma de fogo, como aliás já se encontrava previsto no ponto 17.º da 
Portaria n.º 394/99, de 29 de Maio. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 
53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 
Assembleia Municipal delibere proceder às seguintes alterações no Regulamento sobre 
Licenciamento de Actividades Diversas. ------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 18.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Equipamento -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – […] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – O guarda-nocturno pode igualmente utilizar arma de fogo. ----------------------------------------- 
--- 3 – O equipamento referido nos números anteriores é entregue ao guarda-nocturno 
diariamente, no início da sua actividade, pela força de segurança responsável pela sua área de 
actuação, e é por ele devolvida no termo da mesma. --------------------------------------------------------- 
--- […] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- SECÇÃO II----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Provas Desportivas ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 54.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- […] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 55.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Provas Desportivas ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Para efeitos do presente regulamento, consideram-se provas desportivas as manifestações 
desportivas realizadas total ou parcialmente na via pública com carácter de competição ou 
classificação entre os participantes. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 56.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Pedido de licenciamento------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – O pedido de licenciamento da realização de espectáculos desportivos na via pública é 
dirigido ao presidente da Câmara Municipal através de requerimento próprio, do qual deverá 
constar:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- a) […]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- b) […]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- c) […]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- d) […]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- e) […]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- f) indicação do número previsto de participantes; ---------------------------------------------------------- 
--- 2 – a) […]------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b)[…] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- c) Parecer das forças de segurança competentes;--------------------------------------------------------- 
--- d) Parecer das entidades sob cuja jurisdição se encontram as vias a utilizar, caso não estejam 
sob jurisdição da Câmara Municipal; ------------------------------------------------------------------------------ 
--- e) […]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 57.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Provas de âmbito intermunicipal-------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – No caso de provas de âmbito intermunicipal que tenham o seu termo no concelho de 
Azambuja, o pedido de licenciamento a que se refere o número anterior é dirigido ao presidente 
da Câmara Municipal, através de requerimento próprio com os elementos constante do artigo 
anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – O presidente da Câmara Municipal solicitará também às câmaras municipais em cujo 
território se desenvolverá a prova a aprovação do respectivo percurso.---------------------------------- 
--- 3 – As câmaras municipais consultadas dispõem de um prazo de 15 dias para se 
pronunciarem sobre o percurso pretendido, devendo comunicar a sua decisão/deliberação à 
Câmara Municipal de Azambuja, presumindo-se como indeferimento a ausência de resposta. ---- 
--- 4 – No caso de a prova se desenvolver por um percurso que abranja somente um distrito, o 
parecer a que se refere a alínea c) do n.º 2 do artigo 56.º deve ser solicitado ao Comando de 
Polícia da PSP e ao Comando da Brigada Territorial da GNR. --------------------------------------------- 
--- 5 – No caso de a prova se desenvolver por um percurso que abranja mais do que um distrito, 
o parecer a que se refere a alínea c) do n.º 2 do artigo 56.º deve ser solicitado à Direcção 
Nacional da PSP e ao Comando Geral da GNR.--------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 58.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior artigo 56.º]------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 59.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior artigo 60.º]------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- SUBSECÇÃO I------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- ESPECIFICIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 60.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Provas desportivas de automóveis----------------------------------------------------------------------------- 
--- No caso de provas desportivas de automóveis, o parecer exigido na alínea e) do n.º 2 do 
artigo 56.º é substituído por documento comprovativo da aprovação da prova pela Federação 
Portuguesa de Automobilismo e Karting ou da entidade que tiver competência legal, no âmbito 
do desporto automóvel, para aprovar as provas. --------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 61.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Manifestações desportivas--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As manifestações desportivas que não sejam classificadas como provas desportivas, nos 
termos do artigo 55.º, ficam sujeitas ao regime estabelecido nos artigos anteriores para provas 
desportivas, dispensando-se o parecer previsto na alínea e) do n.º 2 do artigo 56.º e a 
autorização prevista no artigo anterior. --------------------------------------------------------------------------- 
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--- Artigo 62.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Outras actividades que podem afectar o trânsito normal ------------------------------------------------- 
--- A realização de actividades que possam afectar o trânsito normal está sujeita a licenciamento, 
aplicando-se com as necessárias adaptações o disposto no artigo 56.º---------------------------------- 
--- SUBSECÇÃO II----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Requisitos de licenciamento ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 63.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Critérios gerais------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – Para efeitos de licenciamento, deve ser ponderado o interesse da actividade em causa 
relativamente ao interesse de garantir a liberdade de circulação e a normalidade do trânsito.------ 
--- 2 – Para os efeitos previstos no número anterior deve designadamente ser ponderado:--------- 
--- a) O número de participantes;----------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) A importância das vias envolvidas no que respeita a capacidade de escoamento de tráfego; 
--- c) A segurança e a fluidez da circulação.--------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – Os pareceres referidos nas alíneas c) e d) do n.º2 do artigo 56.º, quando desfavoráveis, 
são vinculativos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 64.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Parecer da Direcção-Geral de Viação------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Sempre que as actividades envolvam a utilização de estradas nacionais em troços com 
extensão superior a 50 Km, a Câmara Municipal, concluída a instrução do processo e 
pretendendo deferir o pedido de autorização, deve notificar a Direcção-Geral de Viação dessa 
sua intenção, juntando cópia dos documentos referidos no n.º 1 do artigo 56.º e na alínea a) do 
n.º 2 do mesmo artigo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2 – A Direcção Geral de Viação pode manifestar a oposição à actividade referida no número 
anterior, mediante parecer fundamentado, comunicado no prazo de dois dias úteis à Câmara 
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 65.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Condicionantes ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A realização de provas ou manifestações de qualquer natureza, previstas no presente 
regulamento, deve respeitar o disposto nas seguintes alíneas:--------------------------------------------- 
--- a) Não podem provocar interrupções no trânsito, nem total nem parcialmente, salvo se nos 
troços de vias públicas em que decorrem tiver sido autorizada ou determinada a suspensão do 
trânsito;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Quando se realizem em via aberta ao trânsito, quer os apoiantes quer os organizadores 
devem respeitar as regras de trânsito, bem como as ordens e instruções dos agentes 
reguladores de trânsito; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) As informações colocadas na via relacionadas com a realização da prova ou manifestação 
devem ser retiradas imediatamente após a passagem do último participante; -------------------------- 
--- d) Os encargos com as medidas de segurança necessárias à realização da prova ou 
manifestação são suportados pela entidade organizadora. -------------------------------------------------- 
--- Artigo 66.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Prazos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – O pedido de licenciamento deve ser apresentado com uma antecedência mínima de 30 
dias, no caso de provas desportivas de âmbito municipal, e de 60 dias, tratando-se de provas 
desportivas de âmbito intermunicipal. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – O pedido de licenciamento que não respeite a antecedência mínima deve ser 
liminarmente indeferido. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Artigo 67.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Publicitação---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Sempre que as actividades previstas no presente regulamento imponham 
condicionamentos ou suspensão do trânsito, estes devem ser publicitados através de aviso na 
imprensa, com uma antecedência mínima de três dias úteis, utilizando-se os meios de 
comunicação mais adequados ao conhecimento atempado pelos utentes.------------------------------ 
--- 2 – O aviso referido no número anterior deve ser enviado para a imprensa pela entidade que 
autoriza a actividade, sendo os respectivos encargos da responsabilidade da entidade 
organizadora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – O prazo referido no n.º 1 é aplicável sempre que, nos termos do artigo 9.º do Código da 
Estrada, seja ordenada a suspensão ou condicionamento do trânsito. ----------------------------------- 
--- 4 – Exceptuam-se do disposto no número anterior as situações determinadas por motivos 
urgentes, incompatíveis com o cumprimento do prazo referido no n.º 1, caso em que a 
publicitação deve ser feita pelos meios mais adequados ao seu conhecimento atempado pelos 
utentes da via pública onde a suspensão ou condicionamento se verifiquem. -------------------------- 
--- CAPÍTULO VIII------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 68.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior artigo 61.º]------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 69.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior artigo 62.º]------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 70.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior artigo 63.º]------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 71.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior artigo 64.º]------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 72.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior artigo 65.º]------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 73.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior artigo 66.º]------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 74.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior artigo 67.º]------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 75.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior artigo 68.º]------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 76.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior artigo 69.º]------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 77.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior artigo 70.º]------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 78.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior artigo 71.º]------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 79.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior artigo 72.º]------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 80.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior artigo 73.º]------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 81.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior artigo 74.º]” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 9 / V-JMP / 2006 e o Regulamento sobre 
Licenciamento das Actividades Diversas Previstas no Decreto-Lei Nº 264/2002, de 25 de 
Novembro, e no Decreto-Lei Nº 310/2002, de 18 de Dezembro aprovados por unanimidade. ------ 
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Ponto 12 – Informações -------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.1. Grupo Parlamentar PS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Requerimento sobre encerramento, no período nocturno, do Centro de Saúde de 
Azambuja” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
12.2. U.A.P. – Unidade de Atendimento ao Público -------------------------------------------------------- 
--- “Sistema de Gestão de Filas de Espera – Estatísticas por Entidade”---------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- 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 dezoito horas e quinze 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
  
 
 
 


