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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 15 DE DEZEMBRO 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 Ramos, o Sr. Vice-presidente Luís Manuel Abreu de Sousa e 
os Srs. Vereadores José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo 
Grupo do PSD, os Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e António José Costa da 
Cruz, pelo Grupo da CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. --------------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES --------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente iniciou a reunião saudando todos os presentes e de seguida não havendo 
intervenções por parte do público passou-se para as intervenções dos Srs. Vereadores. -----------   
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que começou a sua intervenção falando da sua 
indignação quanto aos postais de Boas Festas enviados pela Câmara, este assunto foi falado no 
ano transacto e até veio a público num jornal local, se o postais de Boas Festas da Câmara 
viessem só assinados pelo Sr. Presidente era perfeitamente compreensivo, pois este representa 
a Câmara, agora vir assinado pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Vice-Presidente e pelos Srs. 
Vereadores José Manuel Pratas e Marco Leal é inadmissível pois a Câmara não têm só quatro 
pessoas, tem sim sete elementos, daí que os postais representam o Executivo do PS por isso 
deveria ser o PS ou os senhores a pagarem os postais de Boas Festas, pelo que deixa aqui o 
seu protesto e repudio por isto que estão a fazer e deixou como exemplo o postal de Boas 
Festas da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima que vem apenas assinado pelo seu 
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Continuando o Sr. Vereador António José Matos referiu a música que passa nas ruas nesta 
época de Natal, que foi aqui falada em Sessões anteriores e que era agradável e que trazia as 
pessoas à rua contudo acha que ou se faz para todos ou não se faz, porque não fazer pode 
parecer muito miserabilista mas fazer e fazer mal é pior, com estas obras coisas houve que 
ficaram melhor mas há outras que não ficaram nada bem, como é o caso da Rua Victor Córdon, 
cujo comércio ficou muito prejudicado, e para mais colocaram iluminação mas a música só 
chega ao Largo do Município não passa para a Rua Victor Córdon espera que tenha sido apenas 
um lapso. O Sr. Vereador continuou dizendo que na última Assembleia Municipal o Sr. 
Presidente da câmara tinha dito que ainda não tinham chegado a acordo de valores sobre o 
equipamento em alta que passou para a “Águas do Oeste”, pelo que pergunta se para o 
equipamento em baixa já sabem os valores, é por isso que quando falam em estudos não estão 
a querer atrapalhar, apenas querem as coisas bem feitas, quando se fala em concessionar as 
águas e não sabem quanto é que temos investido, por quanto tempo é que as coisas vão durar, 
que valor é que as coisas têm, como é que vão concessionar a privados aquilo que não sabem 
sequer o valor, perante isto acha que antes de se avançar com o processo de concessão deveria 
de se saber realmente o que é que está em baixa e qual é o valor real das coisas e qual o tempo 
previsto de duração para depois se poder negociar com qualquer concessionário. ------------------- 
--- O Sr. Vereador referiu ainda que o Sr. Presidente tinha dito que as facturas da “Águas do 
Oeste” não foram aceites, acha estranho como é que fizeram uma acção de factoring para pagar 
um milhão e cem mil euros de água de facturas que não foram aceites, pelo que gostaria que o 
Sr. Presidente explicasse esta situação. O Sr. Presidente também inicialmente disse que este 
valor de um milhão e cem mil euros não estava reflectido no Relatório de Contas e agora veio 
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dizer que este valor estava diluído por várias rubricas orçamentais, gostava de saber em quais e 
que valor está em cada uma. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos disse que numa entrevista o Sr. Presidente referiu que um 
dos grandes entraves ao desenvolvimento do concelho é um PDM que demora em ser 
actualizado e que foi mal feito de início e uma REN demasiado extensa, ora o Sr. Presidente 
deve mais uma vez penalizar-se por essa situação. Disse ainda que o Sr. Presidente referiu que 
o grande responsável pelo envelhecimento do alto concelho é o PDM, até que enfim que o SR. 
Presidente chegou a esta conclusão pois quando há algum tempo disse que era o PDM que 
fazia com que os jovens saíssem do concelho e que houvesse um fraco índice de natalidade, o 
Sr. Presidente respondeu-lhe que já tinha ouvido chamar muitos nomes ao PDM mas nunca 
contraceptivo e afinal o Sr. Presidente já chegou a essa conclusão também.--------------------------- 
--- O Sr. Vereador disse estar preocupado por agora dizerem que já não é possível alargar a 
EN3 entre Azambuja e o Carregado, sempre duvidou que tal fosse possível, no entanto pode-se 
verificar que actualmente e dado o volume de transito nesta zona provocado pelo grande número 
de armazéns de logística, demora-se mais tempo a chegar de Azambuja ao Carregado do que 
do Carregado a Lisboa, pelo que deixa aqui o alerta para que se faça uma pressão muito grande 
nos órgãos centrais do estado para que à semelhança do que aconteceu no Cartaxo se faça 
uma alternativa à EN3 e também uma alternativa à EN366, pois sem isso nada valem as grandes 
infra-estruturas que vêm para aí porque ficamos sem poder circular. ------------------------------------- 
 --- O Sr. Presidente interveio e sobre a questão dos cartões de boas festas disse reconhecer e 
dar toda a razão, simplesmente enviaram os cartões que sobraram do ano passado por uma 
questão de economia, não foram mandados fazer novos cartões e de certeza que para o ano 
quando se mandarem fazer novos cartões logo se decidirá se assinará o Presidente em nome da 
Câmara ou assinarão os sete Vereadores. Relativamente à música das ruas não sabe o que se 
passa, no que concerne à iluminação toda a rua está iluminada e vai averiguar porquê que não 
há música na Rua Victor Córdon. Quanto à questão que o Sr. Vereador levantou sobre a “Águas 
do Oeste”, o Sr. Presidente disse que o Sr. Vereador está a fazer uma grande confusão, de facto 
apesar da insistência didáctica que tem tido nesta matéria os Srs. Vereadores ainda não 
compreenderam o que é uma concessão, no contrato diz que as infra-estruturas da Câmara 
passam a propriedade da “Águas do Oeste”, daí o terem que ser avaliadas nos termos dos 
elementos que estão anexos ao referido contrato e ainda bem que esse processo de avaliação 
tem demorado tanto tempo, porque isso apenas quer dizer que não aceitam tudo aquilo que a 
“Águas do Oeste” lhes querem propor em termos de valorização dessas mesmas infra-
estruturas. Aliás quer na Câmara há quinze dias, quer na Assembleia Municipal, ia devidamente 
fundamentado com uma informação técnica dos Serviços todos os pontos onde havia 
divergência desde o início com a “Águas do Oeste”, todos aqueles pontos a que tinham chegado 
a alguma conclusão, ainda bem que são negociações demoradas pois isso quer dizer que não 
embarcam em tais águas, mas esta situação não se coloca relativamente à rede em baixa, pois 
neste caso não há nenhuma transferência porque numa concessão a propriedade continua a ser 
da câmara, não há transferência de infra-estruturas para a empresa concessionária, portanto não 
tem que haver avaliação dessas mesmas infra-estruturas e se tivesse que haver seria impossível 
fazer esse tipo de avaliação porque a generalidade das infra-estruturas não tem cadastro, não se 
sabe muito bem por onde passam, e qual o tempo de vida útil, por isso felizmente que não tem 
que ser feita porque na concessão não há alienação de património municipal, o património 
continua a ser propriedade da Câmara. -------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente, relativamente à facturação da “Águas do Oeste”, disse que o que tinha 
mencionado é que os contratos de factoring são uma transferência de pagamentos, são uma 
cedência de direitos e na Assembleia Municipal disse duas coisas, das quais uma o Sr. Vereador 
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omitiu na sua introdução e a outra modificou, aquilo que disse e que está escrito foi que aquele 
era um pagamento por conta da dívida que teriam com a “Águas do Oeste”, na medida em que 
ainda não tinham chegado a acordo relativamente à facturação, mas sabiam que aquele seria o 
valor mínimo e portanto poderiam fazer essa facturação. Continuando, o Sr. Presidente disse 
que o contrato de factoring não é um contrato bancário, é um contrato de cedência de créditos e 
neste caso a “Águas do Oeste” cederam ao banco os créditos que tinham sobre a Câmara e 
portanto a Câmara tem que pagar nas rubricas orçamentais respectivas, isto é, o contrato de 
factoring e os contratos que geram em cada um dos anos estão cabimentados na rubrica do 
pagamento da água, porque dizem respeito ao pagamento da água, assim como no orçamento 
do próximo ano também estão cabimentados os encargos que decorrem desse contrato de 
factoring, porque se há uma cedência de créditos sobre fornecimento de água deve ser pago 
pela rubrica orçamental relativa ao pagamento da água.----------------------------------------------------- 
--- Relativamente às questões do Sr. Vereador sobre a REN e o PDM, o Sr. Presidente disse que 
está constantemente a ser massacrado por coisas que aconteceram à dez anos e sobre as quais 
tem vindo a lutar no sentido de poderem vir a ser corrigidas, agora como o Sr. Vereador sabe e 
como já lhe tem dito dos 307 PDM’s do país que foram feitos em 1995/1996 nenhum foi revisto, 
porque quem determina a revisão de um PDM não é a Câmara e sim os diversos organismos da 
Administração Central e que já disseram que enquanto o PROT de Lisboa e Vale do Tejo não 
estiver pronto não há revisão do PDM de nenhum dos concelhos desta zona. O Sr. Presidente 
disse que ainda bem que o Sr. Vereador e o seu partido chegaram, ao fim de seis anos, à 
conclusão que a duplicação de vias entre Azambuja e Carregado é impossível, na altura o PSD 
até trouxe um ex-Ministro das Obras Públicas, o Eng. Ferreira do Amaral para dizer que esta 
obra é possível e só deixaram de falar nisso quando perguntou se deitavam abaixo Vila Nova da 
Rainha, no entanto, já disse inúmeras vezes que a via alternativa à EN3 entre Azambuja e Vila 
Nova da Rainha, no que diz respeito à zona industrial, vai ficar concluída no próximo ano, pelo 
menos é o que espera pois está praticamente pronta, mediante contrapartidas que têm sido 
dadas pelas empresas que se têm instalado na zona norte desta estrada, estão a negociar as 
rotundas que permitem fazer o estabelecimento dessas vias, estão a negociar com a “Estradas 
de Portugal” as situações que decorrem das variantes à EN3 desde o nó do Carregado e já está 
pré-negociado uma variante que substitui a actual EN3 entre o Carregado e Vila Nova da Rainha 
e estão a negociar o alargamento de um lado da estrada para duas faixas o que implica também 
o acordo de algumas unidades industriais ali instaladas, tendo umas já dado o seu acordo e 
outras não. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente disse ainda que a Câmara não pode chegar ali e abrir uma via ou alargar a 
EN3, este é um problema que todos identificam e o qual estão a tentar resolver através de 
negociações com a Estradas de Portugal e com os respectivos promotores, há coisas que já 
estão certas e outras não, aproveitaram a questão das acessibilidades ao novo aeroporto para 
tentar impô-las ao nível da “Estradas de Portugal”. O Sr. Presidente disse ainda que como já 
prometeu aos Srs. Vereadores, em Janeiro fará uma Sessão específica sobre questões de 
ordenamento do território e acessibilidades e nessa altura podem efectivamente expor tudo o 
que está já definido, tudo o que está em negociação e relembrou os Srs. Vereadores que o caso 
de estradas como a EN3 têm que ser vistas numa óptica regional, pois são estradas 
pertencentes à rede viária nacional e que envolvem vários municípios e que é programada, 
executada e gerida pela “Estradas de Portugal”, não tem nada que ver com a Câmara, o que 
podem e estão a fazer, é utilizando alguma força que agora advém das alterações da alteração 
da instalação do Aeroporto da Ota para impor alguns dos pontos de vista do concelho, sendo 
que alguns já foram aceites como é o caso da variante Carregado/Vila Nova da Rainha, outro 
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que já está é a ligação do IC2 e N366 na zona de Aveiras de Cima, também, já estão definidos 
dois nós de acesso à A1, um na zona de Vila Nova da Rainha e outro na zona de Alcoentre.------ 
--- Continuando o Sr. Presidente disse ainda que nessa sessão de esclarecimento estará 
presente alguém da “Estradas de Portugal” que responderá às questões dos Srs. Vereadores, 
informou ainda que foi criado um grupo de trabalho, que nesta primeira fase envolve Azambuja, 
Alenquer e Vila Franca de Xira e a NAER e na primeira reunião que fizeram o que havia era dois 
nós de acesso da A1 ao aeroporto e o nó do Carregado como se aquilo viesse cá parar 
independentemente do que cá existia e conseguiram impor que as Câmaras fariam uma 
proposta relativamente à compatibilização das redes municipais e redes nacionais com aquela 
situação, que foi uma proposta trabalhada pelos técnicos das três Câmaras e que já foi enviada 
ao NAER e parece que foi adoptada como boa pela “Estradas de Portugal”. --------------------------- 
--- Interveio o Sr. o Sr. Vereador António Nobre que cumprimentou os presentes e lamentou que 
as Sessões de Câmara continuem a ser tão pouco concorridas, seguramente não seria pela 
pouca importância dos assuntos aqui discutidos mas é sempre de lamentar que a participação 
do pública seja de tal forma reduzida que às vezes ficam preocupados sobre o que pensam do 
nosso poder local, cujo trigésimo aniversário estão agora a comemorar, portanto pensa que 
durante esses trinta anos algo foi feito por esse poder local e que merecia um carinho especial 
para o bom e para o mau, mas pensa que o saldo é positivo e que merecia uma participação 
mais acrescida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Continuando, o Sr. Vereador abordou a última sessão extraordinária da Assembleia Municipal 
que decorreu na passada segunda-feira, como é sabido os Vereadores podem assistir mas não 
podem intervir e daí que terão que debater alguns assuntos na própria sessão de Câmara, ouviu 
o Sr. Presidente responder a um Deputado Municipal, que teria havido na ocasião em que se 
estava a negociar o contrato de concessão com as águas do Oeste, uns negócios, que não se 
perceberam muito bem e nos quais teriam havido contrapartidas, que também não se 
perceberam muito bem quais foram, obviamente que lamentam que três anos após a assinatura 
do contrato venham a saber publicamente que por detrás desse contrato de concessão existiram 
negociações que não foram trazidos à luz do dia, pelo que pergunta se tanto os munícipes como 
os eleitos não podem ter conhecimento das contrapartidas obtidas pelas concessões que se 
fazem de competências próprias do município e, isto diz muito e obviamente que, hoje, podem 
pensar se fizeram bem em ter aceite participar numa empresa desta natureza porque nada os 
obrigava a fazê-lo contrariamente à ideia que o Sr. Presidente transmitiu na altura e continua a 
transmitir, mas não deixa de registar que houve aqui um silêncio perante um determinado 
número de opções que foram tomadas e que hoje vêem-se confrontados com significativos 
acréscimos de custos quer não só no aumento do custo da água, quer no acréscimo da taxa do 
saneamento já aprovada pela Câmara, podemos agora perguntar se o concelho retirou algum 
beneficio desta concessão, por tudo isto pensa que não pode ser esta a política que deve ser 
seguida na preparação de decisões que são importantes e estratégicas para o concelho, não se 
deve negociar contrapartidas nas costas do munícipes e espera que isto não suceda com as 
novas decisões que o PS entende que deve levar a cabo. -------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente disse mais uma vez que a “Águas do Oeste” é um sistema multi-municipal 
determinado pelo Governo português em 2000, cuja documentação esteve facultada quer na 
sessão de Câmara quer na sessão da Assembleia Municipal, em que concessiona a distribuição 
em alta e o tratamento em alta das águas residuais à “Águas do Oeste”, e é o próprio Governo 
que determinou quais os concelhos que integram este sistema e com essa determinação, o que 
na sua perspectiva tinham de fazer, era conseguir para o concelho de Azambuja, contrapartidas 
ao posterior desenvolvimento do contrato que já estava contemplado no próprio contrato de 
concessão. Acha que não é um contrato mau, mas os Srs. Vereadores quando comparam os 
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preços não se podem esquecer que o preço que se paga pela água não é apenas o 
fornecimento de água, é também o preço das infra-estruturas que a empresa tem que fazer em 
cada um dos concelhos em contrapartida dessa mesma concessão e que beneficiou de cerca de 
catorze milhões de fundos comunitários, uma parte dos quais também veio beneficiar o concelho 
de Azambuja, isto é, se não tivessem aderido à “Águas do Oeste”, esses fundos comunitários 
não teriam revertido parcialmente para o concelho. ----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente continuou dizendo que os diversos contratos feitos com a “Águas do Oeste” 
foram iguais para todos os municípios inseridos neste sistema, quer em matéria de preços quer 
em matéria de condições, o que houve foi que entenderam que poderia haver uma estratégia no 
sentido de levar as coisas por forma a que pudéssemos beneficiar o concelho relativamente a 
um contrato que seria necessariamente firmado e tiveram negociações com a “Águas do Oeste” 
e nem na altura nem agora deviam ser divulgadas publicamente, por razões óbvias, como a de 
estarem envolvidos diversos municípios, mas foram negociações que tiveram a ver com a 
construção de infra-estruturas em baixa que não fazem parte do contrato de concessão, 
conseguiram o acordo da “Águas do Oeste” para a sua concretização, que foi um primeiro 
acordo a nível técnico, pois a “Águas do Oeste” já estava desesperada pois todos os outros 
municípios já tinham dado o seu acordo menos Azambuja, aceitaram estas condições e 
obviamente que isto não podia ser divulgado publicamente e depois houve alguma pressão a 
nível politico e acha que o concelho ganhou com isso, porque tinham apresentado o programa 
POLIS que tinha todos os pareceres positivos mas para o qual não havia verbas e assim 
resolveu-se a situação. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Vereador António Nobre disse entender que o Sr. Presidente tenha tentado explorar um 
factor positivo de um trunfo que tinha a seu favor e, realmente recebeu o Polis em troca mas e o 
contrato é este que é igual para todos os municípios, mas acha que numa boa e sã negociação 
não devia ser e salientou mais uma vez que não havia obrigatoriedade de adesão a este 
sistema, ficaram com as ruas de Azambuja empedradas, com novas canalizações de água e de 
esgotos, que poderiam ser feitas de qualquer modo pois havia fundos comunitários para isso, 
mas em termos contratuais ficaram na mesma e pelos vistos com um reiterado atraso na 
instalação e prontidão do sistema, que todos conhecem e têm vindo a debater ao longo deste 
tempo, obviamente que ficaram preocupados quando a situação foi levantada na Assembleia 
Municipal, o processo não devia ter sido conduzido desta maneira e é pena que só o tenham 
sabido três anos depois.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente disse que informou sempre os Srs. Vereadores sobre essa situação, pelo 
que o Sr. Vereador poderá perguntar ao antecessores tanto do PCP como do PSD se não 
sabem como o processo foi conduzido porque teve sempre o cuidado de informar a Câmara do 
que se estava a passar, e chega à conclusão que se tem assinado o contrato como outras 
Câmaras fizeram sem ter andado a pressionar para obter contrapartidas para o município, os 
Srs. Vereadores agora não o chateavam. Lembrou ainda que se a Câmara não tem conseguido 
o Polis dificilmente conseguiriam fazer todas as obras que fizeram e que eram necessárias e 
urgentes pois as verbas comunitárias já estavam atribuídas e distribuídas desde o ano 2000 e 
até ao ano de 2007, pois as obras que foram executadas no âmbito do programa POLIS 
libertaram verbas do orçamento municipal para fazer obras na generalidade do concelho. --------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal informou que no passado dia 8 de Dezembro foi chamado para 
uma reunião na DREL – Direcção Regional de Educação de Lisboa, sobre a Rede Escolar para o 
próximo ano lectivo em que foi informado que iam encerrar as escolas EB1 de Casais de Além, 
EB1 de Vila Nova de São Pedro, EB1 de Tagarro e EB1 de Quebradas esta situação já decorria 
da Lei desde 1998 em que as escolas com menos de dez alunos teriam que encerrar, a Câmara 
informou que isso seria impossível suspender a aulas na EB1 de Tagarro e na EB1 e Quebradas 
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no próximo ano lectivo pois a nova ampliação da escola de Alcoentre ainda não estava 
terminada e até essas obras estarem finalizadas não tem condições para receber mais alunos, 
tendo o Coordenador da Rede Escolar informado que por esta razão se suspenderia o 
encerramento destas duas escolas até estarem concluídas as obras de ampliação da escola de 
Alcoentre. Relativamente à Escola de Casais de Além foi-lhe dito que não há outra solução a não 
ser o encerramento pois esta escola só tem quatro alunos, quanto à escola de Vila Nova de São 
Pedro merecia algumas preocupações, pois como lhe foi dito pelo Coordenador da Área 
Educativa da Lezíria do Tejo com ampliação a que foi sujeita a escola de Manique que passou a 
Básica Integrada e dispõe de quatro salas de ensino básico das quais só duas estão a ser 
utilizadas, poderiam os alunos de Vila Nova de São Pedro ir para a nova Escola Básica 
Integrada de Manique do Intendente, dado que se situa a poucos quilómetros e traria melhorias 
para os próprios alunos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador referiu que a intenção da DREL é terminar com as escolas unitárias que 
tenham até vinte alunos, dado que muitas dessas escolas unitárias têm os quatro níveis de anos 
de escolaridade, e passagem para escolas básicas integradas traria uma melhor qualidade para 
os próprios alunos pois estas escolas já têm refeitório, já têm Centro de Recursos, etc., que é o 
caso da EB de Vila Nova de São Pedro. A Câmara irá fazer uma reunião com a população para 
explicar toda esta situação, no caso de Vila Nova de São Pedro e Casais de Além como têm 
menos de dez alunos não há nada a fazer, a propria lei obriga ao encerramento da escola, 
quanto a Quebradas e Tagarro que têm menos de vinte alunos, só é possível serem encerradas 
quando estiver concluída a ampliação da escola de Alcoentre.--------------------------------------------- 
--- Disse ainda que a DREL antes de chamar a Câmara já tinha tido reuniões com os conselhos 
executivos dos agrupamentos para analisar este assunto, na reunião com a DREL mostrou a sua 
preocupação e algum desagrado pela demora que tiveram numa resposta por parte da DREL 
relativamente à pressão que estão a ter relativamente ao ensino do 1º ciclo na freguesia de 
Azambuja, pois tiveram cerca de um ano à espera de saber se a DREL participava com a 
Câmara na construção de uma nova escola básica integrada, o que atrasou todo o processo e 
feitura do projecto e explicou mais uma vez que apesar do projecto continuar, quando a escola 
tiver terminada terá logo todas as salas ocupadas e que daqui a dois e três anos a DREL iria ser 
pressionada relativamente ao 2.º e 3.º ciclos, tendo-lhe sido dito que se houvesse essa pressão 
o que a DREL faria era averiguar junto da escola secundária se haveria capacidade para 
abranger o 2.º ciclo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador disse ainda que o município de Azambuja tem mais um par campeão de 
danças de salão desportivas, A Joana e o Kevin consagraram-se Campeões Nacionais, na 
passada semana participaram no Open IDSE de Barcelona tendo ficado classificados em 3.º 
lugar, informou ainda que têm dois Vice-campeões da mesma modalidade que são o João e a 
Joana e o David e a Marta. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos interveio dizendo que o Sr. Presidente deve continuar 
com a sua acção e atitude didáctica, mas há-de compreender que não são só os Vereadores que 
não compreendem, se para a “Águas do Oeste” foi a transferência da propriedade e se há uma 
concessão em baixa por 30 anos e se viram que a “Águas do Oeste não querem aceitar o prazo 
de trinta anos porque dizem que o equipamento não dura tanto tempo e que têm que ser feitas 
novas infra-estruturas, aqui neste caso que é uma concessão, o concessionário vai utilizar as 
infra-estruturas durante os trinta anos e o fim desse tempo o equipamento está no fim da sua 
vida útil têm que ser feitas novas infra-estruturas e então terá que haver um grande investimento 
por parte da Câmara e é essa situação que tem que ser tida em linha de conta no que o 
concessionário irá pagar por fazer uso das infra-estruturas da Câmara pois não as pode usar de 
graça. No que diz respeito ao facto do PSD estar sempre a trazer o assunto do PDM e do 
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alargamento da EN3 para 4 vias, disse que é o Sr. Presidente é que está sempre a trazer estes 
assuntos para a ordem do dia talvez por algum peso na consciência, até porque não falou da 
revisão do PDM pois sabem a situação em que está e daí se baterem tanto pela concessão das 
águas e todas as outras coisas, porque de inicio é que as coisas têm de ser bem feitas, não é 
depois andarem a atamancar e se temos exemplos de coisas mal feitas no passado têm que as 
discutir até à exaustão por forma a que fiquem feitas devidamente, sabe que a rede viária 
nacional não tem a ver com a Câmara mas tem a ver a capacidade da Câmara fazer pressão 
para conseguir melhoria nessa rede viária, como é o caso da Câmara do Cartaxo que conseguiu 
um nó para a A1 e uma estrada que liga a Aveiras de Cima. ----------------------------------------------- 
--- Continuando o Sr. Vereador António José Matos disse que o Sr. Presidente nunca o ouviu 
defender o alargamento da EN3 para 4 vias, pois tem sempre defendido a construção de 
rotundas nos sítios adequados. No que diz respeito ao facto das sessões de Câmara terem 
pouca assistência, disse que provavelmente se deve à hora em que é feita, se às quinze horas 
não temos pessoas a assistir se calhar seria de pensar em mudar a hora a que se realiza a 
sessão, pois as pessoas mesmo que tenham assuntos que queiram chamar a atenção não 
podem perder uma tarde de trabalho para virem à Sessão de Câmara.---------------------------------- 
--- O Sr. Presidente em relação à última questão colocada pelo Sr. Vereador disse que a Câmara 
de Azambuja deve ser das poucas aqui na zona que faz Assembleias Municipais à noite, porque 
em todos os municípios circundantes até as Assembleias Municipais são feitas à tarde e referiu 
que apesar das Assembleias Municipais de Azambuja serem feitas à noite não constata que haja 
uma grande diferença de assistência entre as sessões de Câmara e as Assembleias Municipais. 
Continuando o Sr. Presidente disse que a Câmara do Cartaxo conseguiu uma ligação à auto-
estrada e uma via variante à 365-2 ao fim de 20 anos de solicitações. O Sr. Presidente reafirmou 
tudo o que tinha dito anteriormente sobre as ligações do novo aeroporto à A1 previstas pelo 
NAER e a oposição que os municípios de Alenquer, Azambuja e Vila Franca de Xira fizeram a 
esta proposta, tendo apresentado novas ligações elaboras em conjunto por técnicos destes 3 
municípios, tendo o NAER adoptado as sugestões apresentadas pelos técnicos dos três 
municípios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Voltando à questão das águas, o Sr. Presidente disse ao Sr. Vereador que o caderno de 
encargos tinha incorrecções que agora já foram devidamente corrigidas até em função do 
parecer pedido ao IRAR sobre o próprio caderno de encargos, mas a concessão por trinta anos 
é por uma razão simples, é porque o Caderno de Encargos obriga a que o concessionário faça  
obras e como o período máximo de vida útil das infra-estruturas de águas e esgotos é de trinta 
anos, põe exactamente trinta anos para terem a garantia de que toda a rede de águas e toda a 
rede de esgotos independentemente do estado em que estiver é reposta pelo concessionário e 
ao fim dos trinta anos se a concessão não for renovada passam para a posse da Câmara 
automaticamente. Confessa que não sabe onde passam grande parte das infra-estruturas de 
esgotos porque não há cadastro e por isso não sabem a situação em que se encontram, agora 
se fizer uma concessão com a obrigatoriedade, como está expresso no caderno de encargos, de 
o concessionário refazer as redes, chega ao fim de trinta anos com as redes integralmente 
refeitas pelo dito concessionário e que findos os trinta anos revertem para a Câmara.--------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 3 de Julho de 2006 foi aprovada por maioria, com 
cinco votos a favor e duas abstenções (Presidente e Ver. António José Cruz). 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 – Contratação de Financiamento Bancário: ------------------------------------------------------ 
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1.1. Ampliação da Rede de Saneamento do Município de Azambuja – 2.ª Fase – Proposta 
Nº 111 / P / 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a necessidade de assegurar financiamento complementar para projectos municipais 
candidatos ao III QCA;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Candidatura apresentada pela Câmara ao Programa Operacional Regional da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo, Eixo 1 – Medida 1.2 – “Valorização Ambiental e Patrimonial”, relativa a 
“Ampliação da Rede de Saneamento do Município de Azambuja – 2ª Fase”.--------------------------- 
--- que a candidatura foi aprovada na Unidade de Gestão, em 30 de Novembro de 2006.----------- 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja deu início a um processo de contratação de um 
empréstimo bancário para financiamento do projecto acima referido.------------------------------------- 
--- Proponho, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei das Finanças Locais (Lei 42/98, de 6 de 
Agosto) em conjugação com o nº 7 do art. 33 da Lei nº 60-A/ 2005 de 30 de Dezembro 
(Orçamento de Estado – OE/ 2006): ------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a contratação de financiamento no valor de 225.936,02€ à Caixa Geral de Depósitos, de 
acordo com as seguintes condições:------------------------------------------------------------------------------ 
--- Prazo: até 20 anos ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Período de Carência: até 2 anos ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Período de Utilização: até 2 anos ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Taxa de Juro: Euribor a 6 meses/ base 360 dias (3,785% à data 12 de Dezembro) + spread 
de 0,074%. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. a aprovação da minuta do contrato de abertura de crédito em anexo. ----------------------------- 
--- 3. 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.” ------------------------ 
--- O Sr. Presidente referiu que a CULT já comunicou à Câmara aprovação da respectiva 
candidatura a fundos comunitários e que diz respeito à execução das redes de saneamento de 
Casais de Além, Torre Penalva e Rua da Arameira em Aveiras de Cima e isto é o financiamento 
complementar, foram convidadas várias entidades bancárias e a proposta mais favorável é a da 
Caixa Geral de Depósitos com um spread de 0,074%. ------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos chamou a atenção para o facto de na proposta 
mencionar que a Caixa Geral de Depósitos fez a proposta mais vantajosa a um, três e seis 
meses, quando na verdade só apresentou propostas a três e seis meses, provavelmente deve-
se a um engano, mas deixa aqui o reparo. Tendo o Sr. Presidente referido que o Sr. Vereador 
tem razão mas referiu que no corpo de deliberação diz que é euribor a 6 meses. --------------------- 
 --- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 111 / P / 2006 aprovada por unanimidade --------- 
1.2. Beneficiação e Reabilitação da Rede Urbana Concelhia – 2.ª Fase – Proposta N.º 110 / 
P / 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “ Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a necessidade de assegurar financiamento complementar para projectos municipais 
candidatos ao III QCA;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Candidatura apresentada pela Câmara ao Programa Operacional Regional da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo, Eixo 1 – Medida 1.2 – “Valorização Ambiental e Patrimonial”, relativa a 
“Beneficiação e Reabilitação da Rede Urbana Concelhia – 2ª Fase”. ------------------------------------- 
--- que a candidatura foi aprovada na Unidade de Gestão, em 30 de Novembro de 2006.----------- 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja deu início a um processo de contratação de um 
empréstimo bancário para financiamento do projecto acima referido.------------------------------------- 
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--- Proponho, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei das Finanças Locais (Lei 42/98, de 6 de 
Agosto) em conjugação com o nº 7 do art. 33 da Lei nº 60-A/ 2005 de 30 de Dezembro 
(Orçamento de Estado – OE/ 2006): ------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a contratação de financiamento no valor de 63.569,90€ à Caixa Geral de Depósitos, de 
acordo com as seguintes condições:------------------------------------------------------------------------------ 
--- Prazo: até 20 anos ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Período de Carência: até 2 anos ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Período de Utilização: até 2 anos ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Taxa de Juro: Euribor a 6 meses/ base 360 dias (3,785% à data 12 de Dezembro) + spread 
de 0,074%. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. a aprovação da minuta do contrato de abertura de crédito em anexo. ----------------------------- 
--- 3. 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.” ------------------------ 
--- O Sr. Presidente disse que à semelhança da proposta anterior esta foi outra candidatura 
aprovada no âmbito da CULT e em que também foram consultadas diversas instituições 
bancárias e foi também a Caixa Geral de Depósitos que apresentou as condições mais 
vantajosas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 110 / P / 2006 aprovada por unanimidade.---------- 
1.3. Grande Campo de Jogos de Azambuja – Proposta N.º 113 / P / 2006 -------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “ Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a necessidade de assegurar financiamento complementar para projectos municipais 
candidatos ao III QCA;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Candidatura apresentada pela Câmara ao Programa Operacional Regional da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo, Eixo 3 – Medida 3.16 – “Desenvolvimento de Equipamentos Desportivos”, 
relativa ao “Grande Campo de Jogos de Azambuja”.---------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja deu início a um processo de contratação de um 
empréstimo bancário para financiamento do projecto acima referido.------------------------------------- 
--- Proponho, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei das Finanças Locais (Lei 42/98, de 6 de 
Agosto) em conjugação com o nº 7 do art. 33 da Lei nº 60-A/ 2005 de 30 de Dezembro 
(Orçamento de Estado – OE/ 2006): ------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a contratação de financiamento no valor de 300.003,00€ à Caixa Geral de Depósitos, de 
acordo com as seguintes condições:------------------------------------------------------------------------------ 
--- Prazo: até 20 anos ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Período de Carência: até 2 anos ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Período de Utilização: até 2 anos ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Taxa de Juro: Euribor a 6 meses/ base 360 dias (3,785% à data 12 de Dezembro) + spread 
de 0,074%. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. a aprovação da minuta do contrato de abertura de crédito em anexo. ----------------------------- 
--- 3. 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.” ------------------------ 
--- O Sr. Presidente referiu que também já foi aprovada a candidatura para esta obra de campo 
de futebol e infra-estruturas de apoio e também neste caso após consulta a várias entidades 
bancárias foi a Caixa Geral de Depósitos que apresentou as melhores condições. ------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre interveio dizendo que já numa sessão anterior tiveram 
oportunidade de se debruçarem sobre uma proposta para efectivação do campo de jogos e na 
altura pronunciaram-se no sentido de esta não ser uma infra-estrutura prioritária, embora 
entendessem que ela deve ser feita mas na época em que se estão não lhes parece ser uma 
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obras prioritária, daí que mantenham a votação que fizeram na altura relativamente a esta 
questão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente referiu que também não considera esta obra como prioritária contudo como 
este financiamento foi à margem dos fundos comunitárias que a Câmara teria direito e portanto 
foi um financiamento conseguido com “os restos” do Programa Operacional do Desporto, quer 
dizer que se não aproveitarem agora nunca mais vão ter financiamento para este tipo de 
situação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 113 / P / 2006 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
1.4. Reordenamento Urbano do Campo da Feira de Azambuja – Proposta N.º 112 / P / 2006  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “ Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a necessidade de assegurar financiamento complementar para projectos municipais 
candidatos ao III QCA;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Candidatura apresentada pela Câmara ao Programa Operacional Regional da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo, Eixo 2 – Medida 2.1 – “Qualificação das Cidades e Requalificação 
Metropolitana – Componente Territorial”, relativa ao “Reordenamento Urbano do Campo da Feira 
de Azambuja”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja deu início a um processo de contratação de um 
empréstimo bancário para financiamento do projecto acima referido.------------------------------------- 
--- Proponho, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei das Finanças Locais (Lei 42/98, de 6 de 
Agosto) em conjugação com o nº 7 do art. 33 da Lei nº 60-A/ 2005 de 30 de Dezembro 
(Orçamento de Estado – OE/ 2006): ------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a contratação de financiamento no valor de 430.533,65€ à Caixa Geral de Depósitos, de 
acordo com as seguintes condições:------------------------------------------------------------------------------ 
--- Prazo: até 20 anos ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Período de Carência: até 2 anos ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Período de Utilização: até 2 anos ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Taxa de Juro: Euribor a 6 meses/ base 360 dias (3,785% à data 12 de Dezembro) + spread 
de 0,074% --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. a aprovação da minuta do contrato de abertura de crédito em anexo. ----------------------------- 
--- 3. 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.” ------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que esta é a última fase do PÓLIS, a candidatura está feita e 
inclusive também será votada a adjudicação da empreitada, à semelhança dos casos anteriores 
também foi a Caixa Geral de Depósitos que apresentou as melhores condições. ---------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 112 / P / 2006 aprovada por unanimidade.---------- 
Ponto 2 – Taxa Municipal de Direitos de Passagem – Proposta Nº 108 / P / 2006---------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando a publicação da Lei nº 5/ 2004, de 10 de Fevereiro – Lei das Comunicações 
Electrónicas – cujo art. 106º estabelece a existência de uma taxa municipal de direitos de 
passagem (TMDP) determinada com base na aplicação de um percentual sobre a facturação 
mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de telecomunicações 
electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para os clientes finais na área do Município; ---- 
--- Considerando a publicação do Regulamento nº 38/ 2004, de 29 de Setembro, que define os 
procedimentos a adoptar pelas empresas atrás referidas; --------------------------------------------------- 
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--- Considerando que o percentual referido deverá ser anualmente aprovado até ao final do mês 
de Dezembro do ano anterior a que se destina, de acordo com o preceituado no art. 106º do 
referido diploma, não podendo ultrapassar os 0,25%. -------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que nos termos da alínea b), do nº 2, do art. 106º , da Lei nº 5/ 2004, de 10/ 02, conjugada 
com a alínea a), do nº 4, do art. 64º, da Lei das Autarquias Locais, o valor da Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem (TMDP) a aplicar no Município de Azambuja, no ano de 2007, seja de 
0,25%; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que nos termos da alínea e), do nº 2, do art. 53º, da Lei das Autarquias Locais, a presente 
proposta seja remetida para apreciação da Assembleia Municipal.”--------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que esta é uma matéria que todos os anos tem que ser sujeita a 
aprovação da Câmara e que se refere à Taxa Municipal de Direitos de Passagem, no ano 
anterior a receita foi de dois cêntimos, este ano é qualquer coisa a mais mas de qualquer forma 
é um valor irrisório, de qualquer forma é a taxa que a Associação de Municípios Portugueses 
indica que seja aplicada e que é de 0,25 por cento e é essa a taxa que propõem também.--------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre disse que se esta taxa não produz receitas esta proposta não 
deveria ter vindo a Sessão de Câmara, pois esta taxa que deveria proporcionar alguma receita 
para os municípios acaba por repercutir-se nas facturas dos contribuintes e no final a nível 
nacional este valor não é assim tão irrisório para estas empresas. ----------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas referiu que há já um grupo de municípios, encabeçado 
pelo município de Loures, para alterar esta situação pois os contribuintes pagam na sua factura 
e depois o que as empresas pagam aos municípios é uma ínfima parte daquilo que cobraram, 
referiu ainda que o objectivo da aprovação desta proposta é integrar esse grupo de municípios 
que quer alterar esta situação.--------------------------------------------------------------------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 108 / P / 2006 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
Ponto 3 – E78/05 – Reordenamento Urbano do Campo da Feira de Azambuja – 
Adjudicação – Proposta Nº 114 / P / 2006 --------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que foi lançado concurso público para a empreitada E78/05 – “Reordenamento 
Urbano do Campo da Feira de Azambuja”; ---------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o relatório de análise de propostas elaborado pela comissão nomeada para o 
efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara delibere adjudicar a empreitada E78/05 – “Reordenamento Urbano do Campo 
da Feira de Azambuja”, à empresa Construções Pragosa, Lda., com a proposta condicionada, 
pelo valor de 943.903,31€ (novecentos e quarenta e três mil, novecentos e três euros e trinta e 
um cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal de 5%, perfazendo o total de 991.098,48€ 
(novecentos e noventa e um mil, noventa e oito euros e quarenta e oito cêntimos). ------------------ 
--- O encargo financeiro é considerado no Orçamento 2007 e PPI 2007-2010 (Acção do Plano 
02.02.02.01 e Rubrica Orçamental 05/07.01.04.01).” --------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que esta é uma empreitada inserida na última candidatura do 
programa POLIS, pois ainda conseguiram inserir mais algumas coisas, foi feito concurso 
publico, concorreram vinte e quatro empresas e após análise das propostas apresentadas, a 
Comissão de Apreciação propõe a adjudicação a esta empresa que apresenta o preço mais 
baixo e que dá garantias de uma boa execução da obra. ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre disse ter estado a ver os montantes apresentados pelas 
empresas nas suas propostas e realmente verificou que esta empresa – Construções Pragosa, 
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Lda. – apresentou um valor substancialmente inferior à maioria das outras propostas e daí que 
pela regra do preço mais baixo tenha imperado e tenha obtido o vencimento do concurso, 
espera contudo que futuramente não tenham que aprovar nenhuma proposta de trabalhos a 
mais pois esta história da concorrência e dos preços mais baixos traz água no bico.----------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos alertou que por vezes o preço mais baixo numa 
candidatura pode ser um subterfúgio para trabalhos a mais o que depois torna o preço mais 
baixo no preço final mais alto, disse ainda terem tido alguma dificuldade em chegar à conclusão 
de qual era o preço mais baixo, convém que a Câmara invista em tonners pois assim torna-se 
muito difícil analisar os documentos. ------------------------------------------------------------------------------ 
 --- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 114 / P / 2006 aprovada por unanimidade. --------- 
Ponto 4 – E66/04 – Construção da Rotunda Nascente, envolvente e Faixa Paralela à EN3 da 
Vila de Azambuja – Prorrogação de Prazo – Proposta Nº 115 / P / 2006----------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que a empreitada E66/04 – “Construção da Rotunda Nascente, Envolvente e 
Faixa Paralela à EN3, na Vila de Azambuja” foi adjudicada à firma Armando Cunha; ---------------- 
--- Considerando o pedido de prorrogação do prazo de execução até ao dia 17 de Janeiro de 
2007 apresentado pelo empreiteiro e a informação de 11-12-2006 do DIOM, que considera 
justificáveis as razões invocadas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que o prazo de execução da referida empreitada seja prorrogado 17 de Janeiro de 2007.”----- 
--- O Sr. Presidente referiu que a justificação apresentada pelo empreiteiro para este pedido de 
prorrogação de prazo é perfeitamente plausível, como é dito pelos técnicos da Câmara, tem que 
ser feita a compactação e a pavimentação e com as intempéries das últimas semanas foi 
impossível realizar estes trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a empresa além da prorrogação do prazo para a 
conclusão da obra solicita ainda o fornecimento de algumas peças desenhadas, que pelos vistos 
não lhe foram entregues pelo que pergunta se esta prorrogação do prazo também tem a ver com 
isto. Ao que o Sr. Presidente disse admitir que haja alguns pormenores de construção que não 
tenham sido entregues à empresa mas que entretanto já foram entregues, há também casos de 
pequenos pormenores que vão surgindo no decorrer da obra. --------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que faz sentido prorrogar o prazo pelos atrasos 
provocados pelas intempéries mas também porque este empreiteiro teve que repor trabalho que 
era da ACORIL, mas que pelo Terminal Rodoviário ter de ser deslocado mais para a frente 
tiveram que alterar os lancis, acha que faz todo o sentido. -------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 115 / P / 2006 aprovada por unanimidade.---------- 
Ponto 5 – Indemnização a Munícipes: ------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Proposta Nº 35 / VP / 2006 ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando a execução de trabalhos de saneamento, nomeadamente ramais de esgoto, no 
âmbito da empreitada de “Construção da rede de drenagem de águas residuais na Rua Almeida 
Grandella, em Aveiras de Cima”;----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que se verificou uma inundação no estabelecimento comercial “café”, sito Rua 
Francisco Almeida Grandella nº 63, em Aveiras de Cima; --------------------------------------------------- 
--- Considerando que a Sra. Ana Madalena Gaspar Ferreira tentou resolver o assunto 
contratando uma empresa da especialidade a qual chegou à conclusão que o problema decorria 
de falta de ligação do ramal ao colector público; --------------------------------------------------------------- 
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--- Considerando que a reclamante apresentou a esta Câmara documentos comprovativos de 
despesas efectuadas – no valor de 292,56€;-------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a empreitada foi efectuada pela Firma João Cerejo dos Santos, que se 
encontra em falência. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que, de acordo com o teor da Proposta nº 96 / P / 2006, de 20 de Novembro, a Câmara 
delibere ressarcir a Senhora Ana Madalena Gaspar Ferreira da importância dispendida: 292,56€ 
(duzentos e noventa e dois euros e cinquenta e seis cêntimos). ------------------------------------------- 
--- A despesa tem cabimento na Rubrica orçamental 06.02.03.01 (Orgânica 02) do orçamento 
em vigor.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-Presidente referiu que estas três propostas (n.º 35, 36 e 37 VP-LS) vêm na 
sequência de uma proposta aprovada anteriormente aqui em sessão de Câmara e têm como 
objectivo ressarcir os munícipes de algumas importâncias que tiveram que pagar por transtornos 
causados pelas obras referidas nas respectivas propostas. ------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos perguntou se houve accionamento das garantias 
bancárias e se é desse dinheiro que vão ser feitos esses pagamentos ou se vai haver processo 
judicial para a Câmara ser ressarcida destes valores. -------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-Presidente referiu que a Câmara vai ressarcir as pessoas e depois vão agir 
judicialmente no sentido de reaver estas importâncias e isto porque estes empreiteiros se 
encontram em falência, porque todos os processos que dizem respeito a empreiteiros que se 
encontram em actividade os processos são encaminhados para eles. ----------------------------------- 
--- O Sr. Presidente lembrou que este é um caso típico da sequência da deliberação que 
tomaram, cuja fundamentação foi de que estas pessoas que têm estas pequenas 
indemnizações e que têm fracos recursos para reclamar, foi decidido que seria a Câmara a 
indemnizá-los e depois ou junto da garantia bancária ou junto do administrador de falência, caso 
fossem empresas falidas tentávamos fazer valer esta situação para impedir que as pessoas 
fiquem anos à espera de serem ressarcidas nesta matéria, de facto a informação da jurista está 
bem, os munícipes deveriam socorrer-se das vias judiciais para reclamar junto do empreiteiro, 
mas foi exactamente para obstar que essas pessoas recorressem às vias judiciais que 
aprovaram em anterior Sessão de Câmara uma deliberação que diz que nestes casos a Câmara 
adiantava estes pequenos pagamentos e depois ou descontaria nas garantias bancárias ou 
fazia valer junto do administrador de falência estes valores. ------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu ainda ser totalmente a favor que as pessoas 
sejam ressarcidas e lamenta que neste caso a pessoas tenha reclamado em Agosto de 2005 e 
só agora venha a ser ressarcida, só queria ver esclarecido como é que a Câmara iria reaver o 
dinheiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre disse que este é dos casos em que discorda inteiramente com 
as conclusões da Sra. Técnica superior na conclusão da sua informação, porque estão perante 
o exercício de uma actividade publica e como é sabido os entes públicos são responsáveis por 
essa mesma actividade portanto era dos casos em que o Executivo deve obviamente contrariar 
o parecer da respectiva técnica.------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 35 / VP / 2006 aprovada por unanimidade.------------ 
5.2. Proposta N.º 36 / VP / 2006----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando a execução de trabalhos de pavimentação e construção de calçada no âmbito 
da empreitada de Reordenamento Urbano das Ruas Eng. Moniz da Maia e Vítor Córdon, na Vila 
de Azambuja; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



15.Dez.2006 
 
 

 14 

--- Considerando que o Sr. António Gonçalves Dias, no dia 27/02/2006, tropeçou num buraco 
existente no passeio na Rua Eng. Moniz da Maia, tendo caído e partido os óculos; ------------------ 
--- Considerando que o reclamante apresentou a esta Câmara documentos comprovativos de 
despesas efectuadas no valor de 79,20€;------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que a empreitada foi executada pela Acoril Empreiteiros, SA, que se encontra 
em falência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que, de acordo com o teor da Proposta nº 96 / P / 2006, de 20 de Novembro, a Câmara 
delibere ressarcir o Sr. António Gonçalves Dias, da importância dispendida no valor de 79,20€ 
(setenta e nove euros e vinte cêntimos). ------------------------------------------------------------------------- 
--- A despesa tem cabimento na Rubrica orçamental 06.02.03.01 (Orgânica 02) do orçamento 
em vigor.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-Presidente disse que esta proposta é semelhante à anterior e tem em vista 
ressarcir o munícipe da importância que despendeu por ter caído e partido os óculos por causa 
de um buraco na Rua Eng. Moniz da Maia quando esta estava em obras. ------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que o que estão a fazer é complicado pois se na 
proposta ainda era possível recorrer à garantia bancária, nesta proposta a Jurista da camara diz 
que não é possível accionar a garantia bancária para este efeito já que estas se destinam 
apenas a reparar eventuais deficiências que possam ocorrer da obra por uma má execução da 
mesma e diz ainda que a Câmara também não pode ser ressarcida pela via judicial pois o 
inquérito administrativo já se encontra encerrado, portanto acha que os pareceres anexos à 
proposta só vêm complicar a situação. O Sr. Vereador voltou a frisar que é totalmente a favor de 
que as pessoas sejam ressarcidas, mas considera que esta situação está muito confusa.---------- 
--- O Sr. Presidente disse que o Sr. Vereador mas acha que se não for possível reaver o 
dinheiro quer pela garantia bancária quer judicialmente a Câmara tem o dever moral de assumir 
esta responsabilidade de pagar os setenta e nove euros a uma pessoa de idade e sem recursos 
que partiu os óculos, se aprovarmos a proposta fica sanada a contrariedade relativamente à 
impossibilidade de aplicar de aplicar a anterior deliberação. ------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 36 / VP / 2006 aprovada por unanimidade.------------ 
5.3. Proposta N.º 37 / VP / 2006----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando a execução de trabalhos de pavimentação e construção de calçada, no âmbito 
da empreitada de Reordenamento Urbano das Ruas Eng. Moniz da Maia e Vítor Córdon, na Vila 
de Azambuja; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, no dia 01 de Março de 2006, o veículo conduzido pela Sra. Maria 
Fernanda Gutierres, ao circular na Rua Eng. Moniz da Maia, colidiu com uma tampa de esgoto 
que se encontrava muito saliente, de que resultou um furo no pneu;-------------------------------------- 
--- Considerando que a reclamante apresentou a esta Câmara documentos comprovativos de 
despesas efectuadas no valor de 191,45€; ---------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a empreitada foi executada pela Acoril Empreiteiros, SA, que se encontra 
em falência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que, de acordo com o teor da Proposta nº 96 / P / 2006, de 20 de Novembro, a Câmara 
delibere ressarcir a Senhora Maria Fernanda Gutierres da importância dispendida, no valor de 
191,45€ (cento e noventa e um euros e quarenta e cinco cêntimos); ------------------------------------- 
--- A despesa tem cabimento na Rubrica orçamental 06.02.03.01 (Orgânica 02) do orçamento 
em vigor.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vice-Presidente referiu que esta proposta vem no sentido das duas anteriores ou seja 
ressarcir a munícipe dos prejuízos causas pelas obras que decorreram na Rua Eng. Moniz da 
Maia, referiu ainda que neste caso a garantia bancária pode ser accionada. --------------------------- 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 37 / VP / 2006 aprovada por unanimidade.------------ 
Ponto 6 – Atribuição de Apoio Financeiro: ------------------------------------------------------------------- 
6.1. Escola / Agrupamentos Escolares – Proposta Nº 45 / V-ML / 2006------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Tendo em conta:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A importância do apoio às actividades das Escolas e Agrupamentos desenvolvidas no âmbito 
do seu Projecto Educativo; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- As normas aprovadas em Conselho Municipal de Educação. ------------------------------------------- 
--- Após apreciação e avaliação pelos técnicos dos serviços de Educação dos projectos 
apresentados, tenho a honra de propor os seguintes apoios financeiros correspondente ao ano 
lectivo 2006/ 07: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Agrupamento de Escolas do Alto Concelho – 1.800,00€ ------------------------------------------------- 
--- Agrupamento de Escolas Vale-Aveiras – 3.350,00€ ------------------------------------------------------- 
--- Agrupamento de Escolas de Azambuja – 2.015,00€------------------------------------------------------- 
--- Escola Secundária de Azambuja – 2.900,00€--------------------------------------------------------------- 
--- Para o desenvolvimento dos referidos projectos deverá ser liquidado o valor de 750€ por 
Escola/ Agrupamento referente ao 1º período lectivo. Esta despesa inscreve-se e tem cabimento 
na rubrica 06/04.05.01.05 do Código Plano 06.02.01.” ------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal disse que existe uma série de competências na área da educação 
descentralizadas por parte da administração central a que chama de competências legais e esta 
proposta vêm na sequência daquilo a que chama competências morais, pois como os Srs. 
Vereadores sabem a Câmara tem apoiado diversas actividades desenvolvidas pelos 
agrupamentos de escolas nos seus projectos educativos e a exemplo dos anos anterior propõe 
a descentralização de verbas para os agrupamentos para apoiar os projectos educativos, o Sr. 
Vereador disse ainda que foi aprovado um conjunto de normas pelo Conselho Municipal de 
Educação que visa a gestão e avaliação dos vários projectos educativos, sendo que a avaliação 
é feita pelos técnicos do serviço de educação da Câmara Municipal de Azambuja, solicitou ainda 
que a Câmara autorizasse a intervenção do Dr. Paulo Louro, técnico da Câmara na área da 
educação para que este desse uma breve explicação sobre os projectos educativos, a sua 
aprovação e o respectivo financiamento.------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente antes de passar a palavra ao Dr. Paulo Louro perguntou se estes projectos 
educativos são propostos à Câmara pelos agrupamentos ou é a Câmara que propõe aos 
Agrupamentos, tendo o Sr. Vereador Marco Leal respondeu que há projectos educativos de 
iniciativa municipal que é a Câmara que propõe aos Agrupamentos mas neste caso são 
projectos de iniciativa das escolas e respectivos Agrupamentos e que solicitam o apoio da 
Câmara para a sua realização. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Dr. Paulo Louro disse que há um conjunto de normas, já entregue aos Srs. Vereadores, 
que definem as prioridades e os critérios utilizados na avaliação dos projectos, as escolas 
preenchem uma ficha de candidatura que é analisada pelos serviços, a avaliação resulta não só 
do projecto que é apresentado mas também da avaliação do ano anterior, pois há projectos que 
têm uma sequência dai ter-se em conta a avaliação anterior, nomeadamente a avaliação 
financeira, no presente ano além das normas a ter em conta, houve indicação para apoiar a 
edição dos jornais escolares, pelo que os agrupamentos de escolas que editam jornais 
escolares tiveram esse apoio nesse sentido, houve também indicação de não apoiar a vinda de 
exposições, havia três casos que propunham a vinda de exposições às escolas e esses apoios 
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não foram contemplados. Quanto aos restantes foi distribuído aos Srs. Vereadores um quadro 
com a indicação do nome do projecto, o público a que se destina, o apoio solicitado e o apoio 
que foi concedido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos disse que após ver as normas e critérios que são 
considerados achou tudo muito subjectivo pelo que gostava de saber porquê que na maior parte 
dos casos o apoio concedido é sempre inferior ao apoio que foi solicitado, inclusivamente houve 
casos em que o apoio foi de zero, pelo que queria saber os porquês de dar a uns e não dar a 
outros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Dr. Paulo Louro referiu eu no caso de agrupamento de Azambuja têm o projecto “Animar a 
escola para a escola dinamizar”, é um projecto de animação da sala de alunos, de aquisição de 
materiais para dinamização dessa sala, foram solicitados 600€ e foi esse o valor concedido, no 
caso da Escola Secundária forma pedidos 4000€ e foram concedidos 2900€, este é um projecto 
na área da educação ambiental que envolve as disciplinas de biologia, geologia, geografia, 
educação tecnológica e físico-química, em que depois são feitos trabalhos pelos alunos da 
secundária que envolvem alunos do 1.º ciclo, o apoio é igual ao que foi concedido no ano 
passado e abrangeu os equipamentos e o material solicitado excepto numa das componentes 
do pedido que eram os prémios para os alunos que participavam na actividade, porque se 
considerou que um diploma de participação seria suficiente enquanto prémio, não foi concedido 
também o pagamento da vinda de uma exposição daí a diferença de dos 2900€ para os 4000€. 
O Dr. Paulo Louro salientou ainda que tanto os critérios como os valores atribuídos já forma 
discutidos com os Conselhos Executivos quer dos Agrupamentos quer da Escola Secundária. --- 
--- Continuando referiu que no caso de Manique do intendente forma solicitados 908€ para a 
impressão de um jornal e foram concedidos 800€ porque é o valor de duas impressões do 
jornal, pois já só há tempo útil para fazer estas duas impressões, no segundo projecto 
“Momentos comuns”, foram solicitados 1500€, foram concedidos 1000€ pois no ano transacto 
forma concedidos 1200€ e foram gastos apenas 1000€. No caso do segundo projecto do 
agrupamento de Azambuja que se chama “Intercâmbio Escolar” e que prevê a cooperação com 
a vila de Mosteiros, de Cabo Verde e que é um projecto bianual, vai decorrer neste e no próximo 
ano lectivo, para o qual foram solicitados 2000€ e este ano vão ser concedidos 1000€ e no 
próximo ano serão concedidos mais 1000€. Para o projecto “Laboratório da Matemática”, foram 
solicitados 500€ - 250€ para uma exposição o restante para jogos e software – foi concedido o 
valor para os jogos e software, no projecto “Clube da Rádio” que visa a implantação de uma 
rádio na EBI de Azambuja, foram solicitados 500€ e foram concedidos 500€, para o projecto do 
Jornal Escolar foram solicitados 3710€, cuja aplicação se encontra descrita na informação que 
foi distribuída aos Srs. Vereadores, foram concedidos 1000€ para a impressão do jornal que é o 
compromisso que a Câmara tem tido em relação aos jornais escolares e foi garantida a 
deslocação dos alunos aos locais para fazerem as reportagens para o jornal, quanto aos 
computadores está previsto nas normas que as verbas atribuídas não podem ser para 
equipamento, salientou ainda que a EBI está apetrechada com computadores pelo que não 
precisa de um computador especifico para o jornal da escola. --------------------------------------------- 
--- Quanto ao agrupamento de Aveiras de Cima, os dois primeiros projectos que estão referidos 
são projectos que incidem exclusivamente sobre áreas curriculares leitura, escrita e matemática 
no caso do 1.º ciclo, e no caso do pré-escolar sobre as orientações curriculares do pré-escolar e 
não é essa a lógica do apoio a projectos, pois a lógica é apoiar aquilo que vai para além da 
componente curricular que supostamente deve ser garantida através dos apoios normalmente 
dados, apesar disso a Câmara garantiu para o primeiro caso um conjunto de encadernações de 
livros que supostamente as crianças vão produzir ao longo do ano lectivo e mais papel do que 
aquele que dá habitualmente para fazer a respectiva encadernação, no caso do Jardim-de-
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Infância como o que foi pedido foi mobiliária e essa é uma competência legal da autarquia, a 
Câmara vai comprar os móveis que se considerarem ser necessários, foi ainda solicitada a 
aquisição de uma máquina fotográfica e efectivamente o centro escolar de Vale do Paraíso não 
tem nenhuma máquina fotográfica, mas como sobraram 100 € do projecto que decorreu no ano 
anterior e era esse o preço da máquina a Câmara autorizou que utilizassem essa verba para a 
compra da máquina fotográfica. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Continuando o Sr. Paulo Louro disse que o projecto seguinte também diz respeito a um 
jornal, foram solicitados 800 para a impressão do jornal e foi esse valor que foi concedido, o 
projecto “Primeiro Olhar” é um projecto de expressão plástica em que os alunos do segundo e 
terceiro ciclo vão fazer algum trabalho que depois vai circular pelas escolas do primeiro ciclo, 
foram solicitados 750€ e foi essa a verba atribuída, o projecto seguinte refere-se à construção 
de um jardim e foram solicitados 1636€ para a aquisição de barrotes de madeira necessários 
para essa construção, mas a Câmara através da Divisão de Ambiente procedeu à aquisição de 
uma estufa para colocar na EB 2,3 que ainda não foi colocada por estarem a decorrer obras no 
pavilhão desportivo, quando estas obras terminarem a estufa vai ser implementada e a partir daí  
ver-se-á o que é necessário fazer para além da estufa e se o valor solicitado é realmente 
necessário para a elaboração do jardim. Quanto ao projecto da escola de Vale do Brejo são 
solicitados 265€ e é esse o valor concedido e finalmente um projecto na área da leitura que visa 
a realização de sessões para pais quer para alunos do segundo e terceiro ciclo em que foram 
solicitados 200€ e foi esse o valor concedido. ------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr., Vereador Marco Leal reafirmou mais uma vez que estes projectos educativos foram 
discutidos caso a caso com os Conselhos Executivos e tiveram a sua aprovação, uma iniciativa 
deste género só faz sentido se for feita em parceria coma as escolas, numa primeira fase as 
normas foram aprovas pelo Conselho Municipal de Educação, depois as escolas concorreram 
com estes projectos educativos que foram avaliados pelos técnicos de educação da Câmara. ---- 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 45 / V-ML / 2006 aprovada por unanimidade.--------- 
6.2. Capela de Santo António de Quebradas – Proposta Nº 33 / VP / 2006 ------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que é atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações; ---------- 
--- Que 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; ---------------------------------------- 
--- O pedido apresentado em anexo. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição de um subsídio no valor de 6.250,00€, destinado a comparticipar as obras de 
restauro e conservação a efectuar na Capela de Santo António de Quebradas, bem como a 
aprovação do protocolo que segue em anexo”.----------------------------------------------------------------- 
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entre,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, representada neste acto 
pelo seu Presidente, Joaquim António Ramos, ----------------------------------------------------------------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Capela de Santo António de Quebradas, adiante designada por Capela, aqui representada 
pelo seu Presidente, José Carlos dos Santos. ------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que,------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- I. É atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações;-------------- 
--- II. Nos termos da Proposta Nº 33 / VP-LS / 2006, a Câmara atribuiu à Capela a quantia de 
6.250,00€, tendo-se determinado celebrar o respectivo Protocolo. ---------------------------------------- 
--- Assim, ao abrigo das disposições legais constantes da alínea b), do nº 4, do art. 64º, e art. 
67º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, é 
acordado celebrar o Protocolo de Colaboração, que se rege pelos termos seguintes:---------------- 
--- 1. A Câmara atribui a quantia de 6.250,00€, destinados a apoiar as despesas com as obras 
de restauro e conservação na Capela de Santo António de Quebradas. --------------------------------- 
--- 2. A Capela compromete-se a afectar a quantia acima indicada, na totalidade, à realização 
das obras.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. A Capela obriga-se a colaborar com a Câmara no desenvolvimento de acções sociais. ------ 
--- 4. A Capela compromete-se a facultar a título gratuito e quando solicitado, a utilização da 
mesma para actividades e iniciativas de cariz social e cultural desenvolvidas ou patrocinadas 
pela Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 5. A Capela obriga-se a respeitar as disposições legais aplicáveis na realização dos trabalhos 
mencionados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 6. Por último, caso a Capela não realize as acções inerentes ao presente Protocolo de 
Colaboração, a Câmara terá direito a reaver a quantia disponibilizada com base no 
incumprimento do protocolado.” ------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-Presidente referiu que esta proposta vem no sentido de dar um apoio de 
6.250,00€ para ajudar na realização das obras da Capela de Santo António de Quebradas e é 
este o valor que falta pagar ao empreiteiro. --------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre interveio apenas para dizer que esta finalmente uma proposta 
deste género vem acompanhada do processo de consulta para execução das obra e respectiva 
selecção para o qual solicita o apoio da Câmara, acha que de futuro este procedimento deveria 
ser seguido por todas as instituições que solicitam o apoio financeiro da Câmara. --------------------   
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 33 / VP / 2006 e o Protocolo de Colaboração 
aprovados por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
6.3. Carenciados – Proposta Nº 34 / VP / 2006--------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- M.O.D. habita em casa própria e que esta não reunia o mínimo de condições de 
habitabilidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A habitação foi alvo de intervenção por parte do Gabinete de Habitação Social do Município 
no âmbito do Projecto de Atribuição de Apoio a Pessoas Carenciadas; ---------------------------------- 
--- A munícipe subsiste mensalmente com 170,00€ provenientes da Prestação do Rendimento 
Social de Inserção; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A munícipe não reunia condições económicas para suportar a mão-de-obra utilizada para 
benefício da sua habitação e que foi solicitado apoio à Junta de Freguesia Local assim como ao 
Instituto de Segurança Social Serviço Local de Vila Franca de Xira para suportarem o apoio 
necessário; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Com a intervenção realizada na habitação, o sistema eléctrico existente era tão rudimentar, 
que de imediato ficou destruído;------------------------------------------------------------------------------------ 
--- É imprescindível a habitação possuir luz eléctrica;--------------------------------------------------------- 
--- Os fracos recursos económicos da Munícipe. --------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A colocação da instalação eléctrica na habitação seja concretizada com base na proposta 
feita pelo Técnico Jorge Fernandes do Departamento de Infra-estruturas e Obras Municipais do 
Município.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente referiu que esta proposta vem acompanhada de pareceres técnicos e 
de orçamentos e o objectivo é a colocação de instalação eléctrica numa casa de habitação, à 
qual a Câmara já apoiou, em tempos, com obras de beneficiação e agora há necessidade de 
reformular a instalação eléctrica. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 34 / VP / 2006 aprovada por unanimidade.------------ 
6.4. Junta de Freguesia de Vale do Paraíso – Proposta Nº 38 / VP / 2006--------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- existe um problema de escoamento de águas pluviais, dentro da malha urbana de Vale do 
Paraíso; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Junta de Freguesia manifestou vontade de colaborar para resolução do problema; ------------ 
--- do levantamento efectuado foi apurada a necessidade de aquisição dos seguintes materiais 
para realização da obra:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 130 manilhas normais 1.00x0.80 ------------------------------------------------------------------------------- 
--- 130 meias manilhas 100x60 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 210 blocos de cimento 50x20x20------------------------------------------------------------------------------- 
--- 49 sacos de cimento normal 35Kg ----------------------------------------------------------------------------- 
--- O valor da aquisição é de 4.582,78 + IVA, conforme protocolo anexo.-------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A aprovação do protocolo em anexo, nos termos do qual a Câmara Municipal deverá adquirir 
os materiais necessários e citados na presente proposta e os entrega à Junta de Freguesia de 
Vale do Paraíso, a qual realizará a obra de recondicionamento da linha de água, com o 
acompanhamento técnico por parte desta Câmara.” ---------------------------------------------------------- 
--- Protocolo------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- “A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, aqui representada pelo 
seu Presidente, Joaquim António Ramos ------------------------------------------------------------------------ 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, adiante designada por Junta, aqui representada 
pelo seu Presidente, António Batista Marques, ----------------------------------------------------------------- 
--- Celebram entre si, o seguinte protocolo,---------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, existe um problema de escoamento de águas pluviais, dentro da malha 
urbana de Vale do Paraíso;------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que, a Junta de Freguesia manifestou vontade de colaborar para resolução do 
problema; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Do levantamento efectuado foi apurada a necessidade de aquisição dos seguintes materiais 
para realização da obra:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 130 manilhas normais 1.00x0.80 ------------------------------------------------------------------------------- 
--- 130 meias manilhas 100x60 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 210 blocos de cimento 50x20x20------------------------------------------------------------------------------- 
--- 49 sacos de cimento normal 35 kg----------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que o valor da aquisição é de 4.582,78€ + IVA, perfazendo o total de 
5.545,16€, conforme orçamento anexo. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A Câmara compromete-se a adquirir os materiais necessários e citados no presente protocolo 
e entregá-los à Junta de Freguesia de Vale do Paraíso. ----------------------------------------------------- 
--- Cláusula Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Junta compromete-se a realizar a obra de recondicionamento da linha de água, com o 
acompanhamento técnico por parte desta Câmara, utilizando os materiais fornecidos pela 
Câmara Municipal.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Vice-Presidente que esta proposta vem no sentido de ser transferida para a Junta de 
Freguesia de Vale do Paraíso o montante descrito na proposta para aquisição destes materiais 
necessários para a execução desta obra.------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que a informação da DIOM refere que foi feita a 
avaliação técnica várias propostas contudo no processo só vem a proposta da empresa a quem 
foi adjudicada a aquisição, tendo sido esclarecido que se trata de um erro ortográfico pois só foi 
consultado um fornecedor.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas votação foram a Proposta n.º 38 / VP / 2006 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 7 – Plano de Actividades e Orçamento para o ano 2007 e Plano Plurianual de 
Investimentos – Proposta N.º 116 / P / 2006 ----------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que uma vez que o Sr. Vereador António José Matos não ter 
recebido cópia do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2007, a proposta será 
retirada e será feita uma sessão de continuação para apreciação da referida proposta, que por 
acordo de todos os Srs. Vereadores ficou agendada para a próxima quarta-feira, pelas dez 
horas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 8 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1. Informação N.º 12 / P / 06 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 29 de Novembro, que se 
anexam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 3ª Alteração ao Orçamento da Receita ----------------------------------------------------------------------- 
--- 12ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
--- 12ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos------------------------------------------------------- 
--- 10ª Alteração ao Plano de Actividades.” ---------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
8.2. Câmara Municipal de Azambuja – Departamento de Urbanismo -------------------------------- 
--- “Processos despachados no mês de Novembro------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezoito horas quando o Sr. Presidente deu por encerrada a primeira parte da 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. ------------------------------------------------------------------------------  


