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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 17 DE JULHO DE 2006. ------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e dez minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, 
o Sr. Presidente Joaquim António Neves Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de 
Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira e, pelo Grupo da 
CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. ------------------------------------------------------ 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Dra. Irene 
Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- Não havendo informações a prestar, o Sr. Presidente passou, de imediato, ao ponto seguinte 
do período “Antes da Ordem do Dia”. ----------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Luís Varino relatando que houve uma certa indignação por parte dos miúdos 
(atletas) e dos seus pais quando informou que não havia disponibilidade financeira por parte da 
Câmara para apoiar o futebol de formação. O Aveiras de Cima Sport Clube tem 120 miúdos a 
praticar futebol que correm o risco de parar por falta de apoios. Apelou à sensibilidade de todos 
os Vereadores para que se arranje uma solução para este problema, para que a escola de 
futebol não tenha que parar. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José Rodrigues de Almeida questionando o ponto de situação da variante de 
Aveiras de Cima.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Reportando-se à segunda intervenção o Sr. Presidente respondeu que está em preparação 
um estudo prévio e já está decidido que passará na estrada que vai para a Lapa. --------------------  
--- Relativamente à primeira intervenção referiu não haver a menor dúvida sobre o trabalho 
meritório do Aveiras de Cima Sport Clube na divulgação e ensino de futebol, particularmente 
desde o início da actividade da escola de futebol. -------------------------------------------------------------  
--- Na perspectiva de apoios da Câmara ao Sport Clube, acrescentou que, no seu mandato, para 
além da atribuição do subsídio anual que consta das normas de apoio às colectividades, foram 
atribuídos subsídios para beneficiação do campo de futebol, para além do subsídio de 10.000 
contos. Foi ainda cedido ao Sport Clube, um terreno de domínio público, já com escritura feita, 
para instalação de uma nova sede e foram feitos os projectos para o prédio onde se encontra a 
sede actual de forma a ser comercializado para financiamento da nova sede. -------------------------  
--- A relação da Câmara com o Aveiras de Cima Sport Clube apenas se comparará à relação 
com o Grupo Desportivo de Azambuja, estas duas instituições (de carácter desportivo) foram 
subsidiadas com 50.000 euros.-------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara tem que tratar todas as colectividades do concelho de forma igual, pois existem 
outras escolas (nas mais diversas vertentes), por isso tem normas para apoiar as colectividades 
do concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Luís Varino acrescentou que há três anos que está à espera do projecto para a nova 
sede, tendo-se deslocado aos serviços camarários para falar com a arquitecta responsável, que 
o informou que se ia embora e por isso não acabaria o projecto da nova sede.------------------------   
--- De toda a correspondência enviada para a Câmara a solicitar apoio ou elementos, apenas 
recebeu como resposta a cópia da escritura de cedência do terreno. Está à espera da atribuição 
de apoio aos atletas federados. ------------------------------------------------------------------------------------  
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--- O Sr. Presidente referiu que todos os assuntos que dizem respeito às colectividades devem 
ser tratados no Gabinete de Apoios às Colectividades – GAC. ---------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal acrescentou que nas reuniões tidas com o Sr. Luís Varino, foram 
tratados assuntos sobre: a utilidade pública do Aveiras de Cima Sport Clube, que demorou mais 
tempo porque a colectividade não entregou o historial solicitado e a atribuição de subsídios, em 
que informou o Sr. Luís Varino que a atribuição de subsídios rege-se por normas aprovadas em 
sessão de Câmara.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente sugeriu que o Sr. Luís Varino marque uma reunião com o GAC, para se 
fazerem as contas do subsídio a atribuir e outra com os pais dos atletas do Aveiras de Cima 
Sport Clube, para que a Câmara possa esclarecer a sua posição perante todas as colectividades 
do concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre deixou uma mensagem relativa a um problema de índole 
internacional: o conflito no Médio Oriente. Tem-se assistido, ultimamente, à mais desapoderada 
violação dos direitos humanos, em que se tem desprezado o valor da vida humana (destruição 
de pessoas, casas e infra-estruturas). Afirmou não saber como é que a Humanidade, que já 
passou por tanta coisa, aceita de bom grado violações desta natureza, particularmente o Mundo 
Ocidental. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Deixou também uma posição, em nome da CDU, relativamente a uma Moção já discutida, que 
visava a agilização da Legislação sobre Urbanismo, nomeadamente a introdução de alterações 
na REN e na RAN.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os órgãos de comunicação social referiram-se a um projecto de loteamento industrial para 
instalação de uma rede de armazéns, num terreno facilmente inundável, leito de cheia (ao pé da 
Opel). Não deixa de ser grave, acalentar e procurar introduzir alterações à Lei que viabilizem 
projectos que nunca poderiam ser licenciados. Estes terrenos são de uma riqueza agrícola 
incomparável. Quer chamar a atenção para o que a agilização da Legislação da REN e da RAN, 
já votada em Moção pela Câmara, pode trazer. ---------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente interrompeu a intervenção para dizer que, sobre estas duas matérias, está 
completamente de acordo com o Sr. Vereador. Acrescentou ainda que, a situação dos terrenos 
passa-se na Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira mas a agilização que a 
Câmara pretende prende-se com facto de, por exemplo, em Casais de Além, terrenos entre 
moradias serem considerados REN. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Continuou o Sr. Vereador António Nobre, questionando qual a intenção da Câmara em 
relação aos candeeiros do Palácio Frederico Arouca, em Alcoentre, onde se tentou, 
pragmaticamente, aproveitar as sobras de candeeiros, que não se adequam à obra em causa, 
pedindo que a Câmara reconsidere esta intervenção. Pretende também saber o que é que a 
Câmara pretende fazer com o Palácio, ou seja, que tipo de oferta pretende proporcionar, 
educacional e socialmente e quem a Câmara pensa mobilizar para fazer a gestão do projecto. --- 
--- Sobre uma intervenção que o Sr. Presidente fez, na última Assembleia Municipal, realizada 
em Alcoentre, relativamente à Escola Grandella, em Tagarro, afirmou ter acompanhado a visita 
para conhecer as obras e teve conhecimento que a Câmara teria à sua disposição uma parte do 
imóvel para desenvolver uma actividade, que em princípio, seria na área de Turismo. Pretende 
esclarecimentos sobre esta questão.------------------------------------------------------------------------------ 
--- Manifestou mais uma vez a sua preocupação por não vislumbrar o final das obras de 
saneamento na freguesia de Alcoentre e a etar continuar adiada, o que manifesta total 
incumprimento contratual da empresa concessionária (AdO). ---------------------------------------------- 



17.Jul.2006 
 
 

 3 

--- Foi-lhe entregue, pela Dra. Irene Lameiro, uma documentação que tinha solicitado mas não 
está incluída a informação relativa ao estado do cumprimento do contrato de concessão (datas 
precisas sobre o que era para ser feito, o que está feito e o que falta fazer) com a Águas do 
Oeste, reiterando este seu pedido. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Solicitou ainda esclarecimentos sobre o ponto de situação da questão sobre o sócio da EMIA.  
--- O Sr. Presidente respondeu ter gostado, tal como a população de Alcoentre, de ver os 
candeeiros no Palácio Arouca, considerando ter sido um bom reaproveitamento. Quando o 
projecto foi executado já tinha os destinos definidos, assim, no rés-do-chão será o Centro de Dia 
de Alcoentre, gerido através de protocolo a celebrar com o Centro Social e Paroquial de 
Alcoentre. A parte de baixo, será Biblioteca e Videoteca, pólo da Biblioteca Municipal de 
Azambuja, tal como a Escola Grandella de Aveiras de Cima e será gerida pelos serviços de 
cultura da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a Escola Grandella, em Tagarro, ainda não há definição concreta para utilização 
daquele espaço, já se pensou no posto de turismo ou numa delegação da Câmara, e só por isso 
ainda não foi ocupado. A Câmara está a estudar a melhor solução para rentabilização do 
espaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A etar de Alcoentre tem obras a decorrer e no contrato com a Águas do Oeste não há prazos 
a definidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o sócio da EMIA, a informação jurídica solicitada refere que, em termos de 
funcionamento, não há qualquer problema, a única consequência é, o sócio não poder vender a 
quota, se a vender ficará à ordem do Tribunal. A EMIA está, nesta fase, a ser repensada por 
duas razões: o objecto do contrato-programa vai entrar numa fase conclusiva e há outras 
oportunidades e possibilidades, nomeadamente uma eventual transformação da EMIA, que será 
estudada e apresentada em devido tempo.---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre respondeu que é a primeira vez que ouve que a 
calendarização, aprovada em Assembleia Municipal, das diversas intervenções que a Águas do 
Oeste se comprometeram a fazer no concelho, não têm valor. A calendarização representa o 
compromisso da empresa com o Município.--------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a etar de Alcoentre não vê nenhuma obra a decorrer.-------------------------------------------- 
--- Relativamente à Escola Grandella não compreende a hesitação da Câmara em decidir que 
tipo de utilização a dar à sala dispensada.----------------------------------------------------------------------- 
--- Pela primeira vez, ouve falar no protocolo que a Câmara pretende estabelecer com o Centro 
Social e Paroquial de Alcoentre para gestão do Centro de Dia. Por se tratar de uma infra-
estrutura pública considera que tem que haver um processo de escolha. Adiantou ainda que, há 
que ter muito cuidado neste tipo de actuação de modo a não serem levantadas dúvidas.----------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a gestão do Centro de Dia só poderá ser feita, ou por 
privados ou por IPSS´s financiados através da Segurança Social, não se justifica um concurso 
entre os Centros Sociais e Paroquiais do concelho. O protocolo será negociado e trazido a 
sessão de Câmara e irá impor ao Centro Social algumas obrigações uma vez que as instalações 
são propriedade da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a Águas do Oeste existem dois documentos distintos: o contrato formal com os onze 
Municípios (contrato-tipo, que não tem prazos) e as negociações que o Município de Azambuja 
fez com a Águas do Oeste relativamente a benefícios que tinham que ver com três obras: os 
novos depósitos de Azambuja (já estão concluídos), Vila Nova de Rainha (estão em negociações 
com o proprietário do terreno) e Arrifana (a EDP já colocou os postes mas ainda não ligou os fios 
eléctricos). Nestas três empreitadas não se pode acusar a Águas do Oeste de incumprimento. O 
contrato global não tem prazos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos, que sobre o contrato com a Águas do Oeste 
confirmou não haverem prazos, o único prazo são trinta anos, considerando por isso um mau 
contrato, pois a Câmara se não pagar a água, corre o risco de lhe serem cobrados juros mas a 
Águas do oeste não tem nenhuma penalização por iniciar, querendo, as obras no final do prazo.  
--- Sobre os testes de álcool aos funcionários da Câmara, apesar de concordar não ser correcto 
que andem alcoolizados no local de trabalho, também não concorda com os sorteios realizados 
e que se ande a tratar destes assuntos nos jornais e na praça pública, deveria ficar no foro 
interno e tratado com a devida eficácia na Câmara.-----------------------------------------------------------       
--- Fez uma chamada de atenção para o facto das luzes serem ligadas às 19 horas, quando 
ainda está de dia e ao facto dos sistemas de rega estarem mal coordenados, por vezes a água 
na rotunda dos Casais da Lagoa chega à EN3, é um enorme desperdício de água. ------------------ 
--- Questionou o porquê de não haver piquete de águas aos fins-de-semana.-------------------------- 
--- Chamou a atenção para, nas ruas Eng. Moniz da Maia e Vítor Córdon haver um aglomerado 
de caixotes do lixo e para, a rua Conselheiro Arouca, em Azambuja, continuar esburacada (já 
caíram pessoas) e o cheiro, por vezes, é nauseabundo.----------------------------------------------------- 
--- Questionou quem é o proprietário dos parques de estacionamento junto à estação da CP. ----- 
--- Sobre o pavilhão gimnodesportivo de Vale do Paraíso, chegou a seu conhecimento que, 
depois da terraplanagem, o pavilhão ficou mais baixo que os esgotos, tendo que se construir 
fossas porque é impossível fazer esgotos sem desnível. ---------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Presidente respondendo que é de facto desagradável que informações sobre 
os testes de alcoolémia realizados pela Câmara passem para a praça pública. O sorteio é 
realizado em todas as categorias profissionais. ---------------------------------------------------------------- 
--- Sobre as luzes acenderem ainda de dia, sempre pensou que haveria um ciclo, mas irá 
verificar a situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O não funcionamento do piquete de águas foi um caso isolado que teve que ver com uma má 
interpretação de uma informação de serviço. ------------------------------------------------------------------- 
--- Os parques de estacionamento junto à CP são propriedade da Câmara. ---------------------------- 
--- As outras questões têm que ver com o Programa POLIS, requalificação na vila de Azambuja, 
os contentores de superfície estão em locais provisórios, uma vez que irão desaparecer e serão 
substituídos por contentores enterrados. Os desníveis e o cheiro na rua Conselheiro Arouca, 
estão relacionados com estas obras de requalificação.------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vice-presidente reafirmando que o sorteio para os testes de alcoolémia têm 
total transparência tendo até, já sido um dos sorteados. ----------------------------------------------------- 
--- Sobre a intervenção do Sr. António Nobre informou que os terrenos (ao pé da escola primária) 
cedidos pela Câmara ao Centro Social e Paroquial de Alcoentre não têm como previsão a 
construção de um Centro de Dia, por isso faz todo o sentido que o Centro fique com a gestão do 
Centro de Dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que defende que haja um processo de escolha, devia 
esta situação ter sido pensada quando foi feita a permuta, não tendo a Câmara procurado outras 
soluções. Considera que não deveria estar já definido que a gestão do Centro de Dia irá para o 
Centro Social e Paroquial de Alcoentre. --------------------------------------------------------------------------    
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas que sobre o sorteio para os testes de alcoolémia, 
a Câmara tem falado e ouvido muitas instituições para auxílio à realização do Regulamento. 
Desde que se implementou este sistema (há 3 anos) houve dois trabalhadores que recuperaram 
do problema com o álcool, com a colaboração das assistentes sociais da Câmara. ------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos respondeu que estas questões são muito melindrosas 
porque acaba-se sempre por saber quem são as pessoas em causa. Sugerindo que estes 
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assuntos sejam tratados em reuniões privadas, a título gracioso, só para os membros do 
Executivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o pavilhão gimnodesportivo de Vale do Paraíso, o Sr. Presidente respondeu não ter 
conhecimento da situação relatada, até porque estão lá as caixas de esgotos. Houve de facto um 
abaixamento, daí a terraplanagem.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. --------------------------------------------------------------------- 
--- Reiniciada a sessão, o Sr. Presidente informou que vai haver (amanhã) uma reunião com os 
diversos Presidentes e alguns Vice-presidentes das Câmaras de Alenquer, Almeirim, Cartaxo, 
Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém e Vila Franca de Xira e com os Presidentes da 
NEARSANT e da ACISMA. Nesta reunião discutir-se-ão medidas a tomar para o caso de se 
confirmar o encerramento da Opel, para se concertar uma posição conjunta. Às 11 horas haverá 
uma conferência de imprensa.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No dia 27 de Julho, às 17 horas e 30 minutos, haverá uma apresentação, conjuntamente com 
o NAER, sobre o aeroporto da Ota e os seus impactos no concelho. ------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS --------------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1  – Contratação de Financiamento (IIIQCA “Reordenamento do Núcleo Central de 

Azambuja”) – Proposta Nº 57 / 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 do Núcleo Central de 
Azambuja”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a candidatura foi aprovada na Unidade de Gestão, em 2 de Junho 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 737.360,10€ ao Banco Santander Totta, 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 (3,274% à data 11 de Julho) + spread de 
0,0875%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. a aprovação da minuta de 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 fez o ponto de situação do POLIS de Azambuja. O POLIS 5, maior 
intervenção, abrange o miolo da vila e a sua candidatura já foi enviada e aprovada pela Unidade 
de Gestão, faltando a homologação por parte do Sr. Ministro das Cidades. Esta proposta visa o 
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contrato de financiamento complementar para este tipo de operações financiadas por Fundos 
Comunitários (neste caso 55%).------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Ficará a faltar a 6ª fase do POLIS, que diz respeito ao Campo da Feira. A verba já está 
garantida e a Câmara abriu concurso e passará à fase de apreciação das propostas. Esta será a 
última fase do POLIS.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para este financiamento foram consultadas as entidades bancárias do concelho e a que 
apresentou melhores condições foi o Banco Santander Totta.---------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. António José Matos, sobre as obras do POLIS nas ruas principais de 
Azambuja referiu não terem ficado bem executadas. Outra questão prende-se com o 
endividamento da Câmara pelo prazo de 20 anos, as futuras gerações ficarão endividadas para 
que se façam este tipo de intervenções. ------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que tal como os encargos, as gerações futuras também ficarão 
com os benefícios da Requalificação da vila. ------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 57 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 2  – EMIA: Execução do Saneamento da Maçussa – Proposta Nº 58 / P / 2006 --------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, por deliberação de 3 de Setembro de 2004, a Assembleia Municipal 
aprovou o Contrato-programa estabelecido entre a Câmara Municipal de Azambuja e a E.M.I.A. 
– Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja, E.M. e o objecto social desta; --------------- 
--- Considerando a situação actual de descarga de esgotos domésticos de habitações em linha 
de água na localidade de Maçussa, existente já antes da construção da rede pública de 
drenagem de águas residuais;-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando a situação actual na zona envolvente da Fonte do Mergulho, na localidade de 
Maçussa, havendo uma infra-estrutura de saneamento construída de forma desordenada, sem 
planeamento e unitária com descarga para o meio natural; ------------------------------------------------- 
--- Considerando a necessidade de garantir o escoamento das águas residuais para a rede 
separativa e seu destino final (ETAR), cumprindo-se a regulamentação e beneficiando o 
ambiente e o bem-estar da população; --------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. A inclusão dos seguintes projectos no referido Contrato-programa, de acordo com o 
esquema de intervenção em anexo:------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ligação de esgotos prediais na Freguesia da Maçussa, com um valor estimado de 32.000€ 
(trinta e dois mil euros) s/ IVA; -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Construção das redes separativas na envolvente da fonte do Mergulho da Maçussa, com um 
valor estimado de 62.000€ (sessenta e dois mil euros) s/ IVA.---------------------------------------------- 
--- 2. Que esta proposta seja submetida à apreciação da Assembleia Municipal.” --------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que, no contrato-programa estabelecido com a EMIA, a freguesia 
de Maçussa foi pouco contemplada porque a grande intervenção que necessitava ser feita é 
idêntica à que está a ser feita na rua Pedro Alves Jaleco, em Vila Nova de São Pedro, uma 
requalificação urbana facilmente candidatável a fundos comunitários. No entanto existem duas 
intervenções urgentes a fazer: a ligação de esgotos prediais e a construção das redes 
separativas na envolvente da Fonte do Mergulho. Como a Câmara vai retirar uma obra muito 
importante, em termos financeiros, do contrato-programa com a EMIA, o Campo de Futebol de 
Azambuja (conseguiu financiamento de fundos comunitários), propõe-se a inclusão no contrato-
programa destas duas intervenções na Maçussa. ------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que pela análise da documentação enviada, conclui que 
estas intervenções não fazem parte das responsabilidades da Câmara, devendo esta iniciativa 
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(de ligação de esgotos) ser tomada pelos donos dos prédios, tal como refere o Regulamento de 
Água vigente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente reconheceu que no plano teórico o Sr. Vereador talvez tenha alguma razão 
mas no plano prático o que se passa, é que a rede de esgotos da Maçussa foi feita na rua 
principal mas a maioria das casas-de-banho, situam-se nas traseiras das casas. Havendo como 
alternativa fazer uma rede nas traseiras das casas que permita ligação à rede geral, podendo 
depois cada um proceder à ligação aos esgotos. -------------------------------------------------------------- 
--- Solicitou autorização para que o Eng. Pedro Bourgard possa dar mais esclarecimentos.-------- 
--- O Sr. Eng. Pedro Bourgard esclareceu que só recorrendo a sistemas de bombagem (com 
custos de manutenção e exploração) as pessoas poderiam utilizar a rede de esgotos na rua 
principal. Não se pode responsabilizar os munícipes pelos problemas decorrentes, daí esta 
cooperação da Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As redes separativas na envolvente da Fonte do Mergulho resultam de problemas do domínio 
público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que além do Regulamento, também do ponto de 
vista político, estas obras pecam por tardias, já deveriam ter sido feitas há imenso tempo. 
Antevendo que o mesmo problema se irá passar em Vila Nova de São Pedro. ------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que em Vila Nova de São Pedro a rede de esgotos está feita, o 
que se está a fazer agora é a requalificação urbana.---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a sua posição prende-se com o facto do 
Regulamento ser de extrema importância em termos de gestão, não pode ser alterado ao gosto 
das maiorias e reflecte compromissos assumidos pelo Município. Neste caso corre-se o risco de 
ofender o Regulamento, reconhecendo no entanto que, a situação actual é do terceiro mundo.--- 
--- O Sr. Presidente acrescentou que não concorda que se esteja a violar o Regulamento, pois a 
Câmara não está a proceder à ligação individual de esgotos. A Câmara está a criar uma 
alternativa pública nas traseiras para depois os munícipes fazerem a ligação. ------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 58 / P / 2006 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
Ponto 3  – Cessão de Posição Contratual – Proposta Nº 53 / P / 2006 ------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- entre o Município de Azambuja e a Acoril – Empreiteiros, S.A. foi celebrado o contrato de 
empreitada da obra designada por “Empreitada de construção da Rotunda Nascente, 
Envolvente e Faixa Paralela à EN 3 da Vila de Azambuja – E 66/ 04”; ----------------------------------- 
--- o referido contrato foi celebrado pela importância de 988.220 euros, acrescido de IVA à taxa 
em vigor; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a Acoril – Empreiteiros, S.A., propõe a cessão de posição contratual à empresa Armando 
Cunha, S.A., nos termos do contrato em anexo; --------------------------------------------------------------- 
--- a Armando Cunha, S.A., tem as condições legais exigíveis para a execução da empreitada, 
tendo dado provas, em obras para outros municípios, de boa capacidade de execução; ------------ 
--- a informação do Departamento de Infra-estruturas e Obras Municipais (em anexo). -------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a Câmara autorize a cessão da posição contratual relativa à Empreitada de construção da 
Rotunda Nascente, Envolvente e Faixa Paralela à EN 3 da Vila de Azambuja – E 66/ 04 da 
Acoril – Empreiteiros, S.A. para a Armando Cunha, S.A., nos termos do nº 1 do art. 148º do 
Decreto Lei nº 59/99, de 2 de Março; ----------------------------------------------------------------------------- 
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--- 2. a deliberação só produza efeitos após a apresentação, por parte da Armando Cunha, S.A., 
dos documentos legalmente exigíveis, nos termos do art. 68 do Decreto Lei nº 197/99, de 8 de 
Junho.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa dar autorização à Acoril para trespassar a 
cessão da posição contratual do POLIS 4, empreitada que vai desde a estação da CP até à 
nova rotunda, para a empresa Armando Cunha, SA.---------------------------------------------------------- 
--- Os documentos referidos no ponto 2. já foram apresentadas pela Firma Armando Cunha.------ 
--- Esta situação arrasta-se há imenso tempo, tendo a Câmara notificado a Acoril que se não 
apresenta-se o contrato para cessão da posição contratual, traria a sessão de Câmara a 
rescisão da empreitada (com todas as suas consequências). ---------------------------------------------- 
--- Esta situação garante a continuidade da execução da obra, apesar de apenas estarem 
executadas 6 a 7% do total da obra, tendo a firma Armando Cunha 93% (3 meses e meio) de 
prazo relativamente ao prazo total da obra. --------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre solicitou toda a informação possível sobre a firma Armando 
Cunha.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Eng. Pedro Bourgard esclareceu que a firma Armando Cunha, SA é uma das melhores 
na sua área, com meios técnicos e financeiros bastante superior à Acoril, quando esta não 
apresentava problemas, por isso, os serviços não vêem qualquer inconveniente no trespasse da 
obra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu também ter ouvido boas referências quando foi da 
primeira concessionária. Espera que a azarada empreitada, desta vez, siga o seu curso normal.- 
--- O Sr. Presidente fez referência a uma entrevista com o Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Benavente, no jornal “O Mirante”, edição de 12 de Julho de 2006. Nesta entrevista é referido 
que também em Benavente houve um problema idêntico com a Acoril. Passou a ler: “(…) a 
Câmara foi surpreendida porque todos os indicadores apresentados no processo apontavam 
para uma situação saudável da empresa, que até construiu o troço da A13 – Marateca/ 
Almeirim, que atravessa o concelho e tem obras de grande envergadura em vários pontos do 
país.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Esta situação com a Acoril foi inesperada para toda a gente, pois os indicadores eram os 
melhores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre acrescentou que a sua posição foi perfeitamente esclarecida, 
pois quando foi o caso de escolher a Acoril (para várias obras e para a parceria na EMIA) a 
situação financeira era a melhor, por isso no seu entender os documentos que obrigatoriamente 
têm que ser apresentados valem o que valem. ----------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que se fala muito da Acoril porque o Sr. 
Presidente deu ênfase de enorme e total credibilidade à empresa e por isso convidou-a para a 
EMIA. Desaprova que o Sr. Engenheiro defenda qualquer empresa, pois está provado que, hoje 
são credíveis mas amanhã podem não o ser. Considera que se a empresa Armando Cunha está 
em condições de receber a obra, então que o faça. ----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a intervenção do Eng. Pedro Bourgard vem na sequência do 
mesmo acompanhar obras há bastante tempo e conhecer a maioria das empresas neste ramo. 
Reafirmou que há 2/ 3 anos a Acoril era uma das empresas mais credíveis no mercado das 
obras públicas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu não pôr em causa a boa fé do Sr. Presidente mas o 
assunto já é ventilado há mais tempo. Questionou se existe alguma medida judicial sobre 
créditos resultantes deste contrato.-------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Presidente respondeu haver duas ou três informações do Tribunal a notificar que os 
créditos da Acoril sobre a Câmara ficam à ordem do Tribunal. --------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se se poderá votar esta proposta em sessão de 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Esclareceu o Sr. Presidente que esta obra não é nenhum crédito da Acoril, uma vez que não 
está concluída.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que no seu entender a Câmara não pode dispor duma 
relação desta natureza sem consentimento do Tribunal. ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente acrescentou que o crédito constitui-se quando a empresa executa a obra. --- 
--- O Sr. Vereador António Nobre aconselhou a que a proposta fosse retirada para lhe ser dado 
parecer jurídico, que sustente a tese do Sr. Presidente.------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente referiu que o contrato de cessão da empreitada é do domínio privado das 
duas empresas, segundo o caderno de encargos a Câmara apenas deve pronunciar-se no 
sentido de aceitar ou não a cedência de contrato. -------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 53 / P / 2006 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4  – Hasta Pública: Execução do Mercado Municipal de Azambuja e do Terminal de 

Transportes – Proposta Nº 54 / P / 2006---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a hasta pública para alienação do prédio urbano denominado caldeiras, em Azambuja, 
inscrito na matriz predial urbana sob o art.º 4238 da freguesia de Azambuja foi arrematada pela 
firma OMEP – Obras, Medições e Projectos, Lda., pelo valor de 300.000,00€;------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A proposta nº 19/P/2004 onde se aprovou a alteração de localização e a alteração do valor 
final da permuta para 364.935,00€;-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que o pagamento seria feito por permuta pela entrega ao município dos seguintes 
equipamentos prontos a utilizar:------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a) mercado diário, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) terminal de transportes; --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que nas condições da hasta pública nomeadamente na alínea c) do nº 1 do art.º 14º do 
programa da Hasta Pública, o arrematador se obrigava a apresentar projecto dos equipamentos 
acompanhado de orçamento; --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que estes orçamentos foram objecto de parecer do DIOM (que se anexa) onde se conclui 
que os preços apresentados se enquadram nos valores praticados em obras semelhantes nos 
concursos públicos deste município; ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – A revogação da proposta 51/P/2003 onde se aprovou a adjudicação definitiva da hasta 
pública mas apenas baseada no preço inicial. ------------------------------------------------------------------ 
--- 2 – A adjudicação definitiva da hasta pública em referência conforme previsto no nº 4 do art.º 
13º do programa da Hasta Pública.”------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta vem no sentido de adjudicar definitivamente a 
hasta pública que deu origem à construção do novo mercado e do prédio do terminal, para que 
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se possa dar início à construção do interface e à abertura do novo mercado. Assim propõe, no 
ponto 1. a revogação da proposta nº 51 / P / 2003 aprovada antes de se ter feito a troca do lugar 
do mercado. No ponto 2. propõe-se a adjudicação definitiva. -----------------------------------------------   
--- Informou que para além do Sr. Engenheiro Pedro Bourgard, está presente o Arquitecto 
Miguel Marques dos Santos para qualquer esclarecimento que os Srs. Vereadores entendam 
como necessários.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Arquitecto Marques dos Santos esclareceu que a revogação da deliberação prende-se 
com o facto da hasta pública ter sido ganha pelo valor de 300.000,00€ e a permuta consistia na 
construção do terminal e do mercado, mas por vontade da Câmara, em mudar a localização e 
porque o adjudicatário da hasta pública se propunha comprar o espaço inerente ao mercado 
para transformar em zona comercial. Foi apresentada, em sessão de Câmara, uma proposta 
para alteração da localização e o pagamento da diferença entre o valor ganho em hasta pública 
e o valor dos m² que iria ganhar para construção, o que fez com que o valor final da hasta 
pública fosse de 364.000,00€. Por isso propõe-se a revogação da proposta nº 51/P/2003. --------- 
--- Os projectos e os orçamentos deverão, obrigatoriamente, ser aprovados pela Câmara. --------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou quais as razões para alteração da localização 
do mercado pois esta alteração fez com que o adjudicatário paga-se mais 64.000,00€, quais as 
vantagens que tirará desta mudança de localização.---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que o que levou a Câmara a decidir alterar a localização foi uma 
intervenção feita, no anterior mandato, pelo então Vereador, Dr. António Jorge Lopes, do PSD, 
na qual apresentou uma série de argumentos no sentido de ser complicado, a vários níveis, ter 
um mercado a funcionar no rés-do-chão de um prédio de habitação (circulação, cargas e 
descargas, etc.). Quando a Câmara decidiu a alteração da localização, o adjudicatário ganhou 
em termos de m², o terminal é mais pequeno que o mercado. A diferença de preço diz respeito à 
diferença de área, com que o adjudicatário ficou, por não fazer o mercado e fazer o terminal. ----- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou se a construção de uma zona comercial no 
rés-do-chão não afecta a zona de habitação. ------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto respondeu que a zona comercial não terá o mesmo impacto que o mercado 
diário, pois o mercado tem horários mais lesivos ao descanso das pessoas, que o comércio 
normal. Outra situação tem que ver com dificuldades de circulação de cargas e descargas do 
mercado e de veículos do terminal, no espaço existente. ---------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 53 / P / 2006 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
Ponto 5 – Regulamento da Biblioteca Municipal de Azambuja – Proposta Nº 23 / V-ML / 

2006-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e o Regulamento que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando a aprovação da Proposta 11/VML/2004 e do Regulamento da Biblioteca 
Municipal de Azambuja na sessão de Câmara de 1 de Abril de 2004. ------------------------------------ 
--- Considerando que após a aprovação e em conformidade com o disposto no art.º 118º, do 
Código do Procedimento Administrativo, segue-se o período destinado a discussão pública do 
referido Regulamento para recolha de reclamações e sugestões. ----------------------------------------- 
--- Considerando que durante este período não foram apresentadas, por parte dos munícipes, 
nenhuma reclamação nem sugestão. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- Que a deliberação a aprovar o Regulamento da Biblioteca Municipal de Azambuja, seja sujeita 
à apreciação da Assembleia Municipal.” ------------------------------------------------------------------------- 
--- Regulamento da Biblioteca Municipal de Azambuja--------------------------------------------------- 
--- “CAPÍTULO I -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ÂMBITO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ARTIGO 1º----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ÂMBITO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente regulamento aplica-se à Biblioteca Municipal de Azambuja, regendo-se o seu 
funcionamento pelas normas que constam no presente documento.-------------------------------------- 
--- ARTIGO 2º----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- DEFINIÇÃO---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Biblioteca Municipal é um serviço público da Câmara Municipal, com carácter informativo, 
educativo e cultural, bem como um centro privilegiado de investigação e ocupação dos tempos 
livres.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ARTIGO 3º----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- MISSÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tem como missão primordial contribuir para a formação de cidadãos conscientes, informados 
e perfeitamente integrados na comunidade em que se inserem, em todos os escalões etários e 
sociais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ARTIGO 4º----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- COMPROMISSOS------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Biblioteca Municipal de Azambuja assume os seguintes compromissos: -------------------------- 
--- a) Facilitar, através do seu fundo documental e outros instrumentos de pesquisa, o acesso 
dos munícipes a todo o género de informações publicadas sob qualquer suporte, através do 
empréstimo ou consulta local, indo ao encontro das necessidades de informação, educação e 
lazer da população, no pleno respeito pela diversidade de gostos e opções culturais, segundo os 
princípios definidos no Manifesto da UNESCO para as Bibliotecas Públicas; --------------------------- 
--- b) Incentivar o gosto pela leitura e contribuir para o desenvolvimento cultural e literário da 
população; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Valorizar e divulgar o património cultural do Concelho, nomeadamente através da 
organização de fundos locais;--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Criar condições propícias à reflexão, ao debate e à crítica, nomeadamente através de 
actividades de intervenção cultural das Bibliotecas. ----------------------------------------------------------- 
--- ARTIGO 5º----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ACTIVIDADES ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Com vista à prossecução dos seus objectivos gerais, serão promovidas as seguintes 
actividades:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Actualização permanente do fundo documental: livros, CD-ROMs, periódicos, CDs, 
videocassetes, DVDs, e outros suportes, de acordo com as recomendações internacionais, de 
forma a evitar o rápido envelhecimento;-------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Organização adequada e constante dos seus fundos;------------------------------------------------- 
--- c) Promoção de exposições, colóquios, conferências, sessões de leitura, encontros com 
escritores e outras actividades de animação cultural; --------------------------------------------------------- 
--- d) Promoção de actividades de cooperação com outras Bibliotecas e organismos culturais;---- 
--- e) Criação de postos de leitura e Pólos da Biblioteca Municipal de Azambuja noutras 
localidades do Concelho, onde se justifique, contribuindo para o alargamento da rede de leitura 
municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- f) Apoio à criação de Bibliotecas escolares nos estabelecimentos do Concelho e apoio às 
Bibliotecas das colectividades do município. -------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Para além das actividades a que se refere o número anterior, a Biblioteca Municipal poderá 
ainda abrir os seus espaços a outras actividades desde que não concorrentes com os seus 
objectivos gerais.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- CAPÍTULO II -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- UTILIZADORES ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ARTIGO 6º----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- DIREITOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- São direitos dos utilizadores: ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a) Circular livremente em todo o espaço da Biblioteca; --------------------------------------------------- 
--- b) Utilizar todos os serviços de livre acesso postos à sua disposição; -------------------------------- 
--- c) Retirar das estantes os documentos que pretendem consultar, ler, ouvir, visionar ou 
requisitar para empréstimo domiciliário; -------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Apresentar críticas, propostas, reclamações, sugestões de aquisição de obras; reservar a 
leitura, audição ou visionamento respectivo de livros, audiovisuais ou outros, mediante o 
preenchimento de impressos próprios para o efeito; ---------------------------------------------------------- 
--- e) Requisitar para consulta domiciliária, livros, DVDs, CDs áudio e videocassetes das 
Biblioteca Municipal, devendo para o efeito ser titular de um cartão de utilizador. --------------------- 
--- ARTIGO 7º----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- DEVERES------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- São deveres dos utilizadores: ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Cumprir as normas estabelecidas no presente regulamento; ---------------------------------------- 
--- b) Manter em bom estado de conservação os documentos que lhe forem facultados, bem 
como fazer bom uso das instalações e dos equipamentos;-------------------------------------------------- 
--- c) Colaborar no preenchimento dos impressos que oportunamente lhe sejam entregues, para 
fins estatísticos e de gestão; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Cumprir o prazo estipulado para a devolução dos documentos requisitados para consulta 
domiciliária;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) Responsabilizar-se perante a Câmara Municipal pelos danos ou perdas provocados; -------- 
--- f) Contribuir para a manutenção de um bom ambiente e acatar as indicações dos funcionários, 
sob pena de ser obrigado a abandonar as instalações;------------------------------------------------------- 
--- g) Comunicar imediatamente a perda ou extravio do cartão de utilizador, sob pena de ser 
responsabilizado por uma eventual utilização fraudulenta do mesmo; ------------------------------------ 
--- h) Comunicar imediatamente qualquer alteração da sua morada ou paradeiro; -------------------- 
--- i) Apresentar o cartão de utilizador do próprio no acto de requisição de livros, DVD’s, 
videocassetes e CD’s áudio para utilização domiciliária, bem como para utilização local dos 
equipamentos informáticos e de audiovisuais. ------------------------------------------------------------------ 
--- ARTIGO 8º----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- CARTÃO DE UTILIZADOR -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O empréstimo domiciliário e a utilização dos equipamentos informáticos e de audiovisuais 
estão condicionados à obtenção de um cartão de utilizador. ------------------------------------------------ 
--- 2. Os utilizadores dos equipamentos informáticos e audiovisuais não residentes no concelho 
estão isentos da apresentação do cartão de leitor. Para este efeito, deverão apresentar qualquer 
outro documento identificativo: BI, carta de condução, cédula, etc.---------------------------------------- 
--- 3. Para obtenção de cartão de utilizador, o interessado deverá apresentar: ------------------------- 
--- a) O respectivo Bilhete de Identidade ou outro documento legal que o identifique; ---------------- 
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--- b) Documento comprovativo da morada, nomeadamente recibo de consumo de água, luz, 
telefone ou atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia; ------------------------------------- 
--- c) Para além do referido na alínea anterior os não residentes no Concelho de Azambuja 
deverão apresentar documento comprovativo da matrícula num estabelecimento de ensino ou 
domicílio profissional na área do nosso Concelho, emitido pela entidade empregadora. ------------- 
--- d) A renovação periódica do cartão está condicionada à prova de residência nos termos 
previstos no número anterior. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) A atribuição do cartão de utilizador a menores de 12 anos e o seu uso estão condicionados 
à autorização dos pais, tutores ou encarregados de educação, que assumem por aqueles inteira 
responsabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- f) A autorização a que se refere a alínea anterior será formalizada mediante assinatura do 
pai/mãe, tutor ou encarregado de educação na ficha de requisição de cartão de utilizador, a qual 
será comprovada pela apresentação do Bilhete de Identidade ou outro documento legal de 
identificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- g) Após a inscrição (gratuita), será entregue um cartão provisório ao utilizador, que deverá 
mais tarde levantar o cartão definitivo (gratuito) no balcão da Biblioteca. Em caso de perda de 
cartão, a nova emissão está sujeita ao pagamento de 1 €. -------------------------------------------------- 
--- h) O cartão de utilizador é pessoal e intransmissível, sendo cada pessoa responsável pelos 
movimentos com ele efectuados; ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- i) Quando o cartão de utilizador tiver sido retido pela Biblioteca, a atribuição de novo cartão 
dependerá de requerimento dirigido à Direcção do Departamento de Intervenção Sócio-Cultural.  
--- CAPÍTULO III-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- CONSULTAS NA BIBLIOTECA--------------------------------------------------------------------------------- 
--- ARTIGO 9º----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- DISPOSIÇÕES GERAIS ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) A biblioteca dispõe de um serviço de atendimento, onde estará sempre um funcionário 
disponível para o atendimento personalizado; ------------------------------------------------------------------ 
--- b) Podem ser consultados na biblioteca os fundos documentais: livros, periódicos, 
documentos audiovisuais, multimédia e digitais, que se encontrem em exposição nas salas de 
livre acesso ao público;----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) O material consultado nunca deve ser arrumado nas estantes de onde foi retirado; deverá 
ser depositado no local indicado para o efeito. Cabe aos funcionários, e só a eles, a sua 
arrumação nos devidos locais;-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) O manuseamento do equipamento audiovisual é da responsabilidade do técnico 
responsável que se encontre na sala;----------------------------------------------------------------------------- 
--- e) Todos os documentos reservados que se encontrem em depósito (livros, jornais antigos, 
obras raras, fundo de doação de carácter patrimonial e histórico), destinam-se apenas a consulta 
local, mediante autorização do Bibliotecário responsável e obedece a requisição prévia. ----------- 
--- f) A consulta da Internet não está sujeita a marcação e não poderá exceder uma hora, 
excepto em caso de trabalho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- CAPÍTULO IV ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO--------------------------------------------------------------------------------- 
--- ARTIGO 10º --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- EMPRÉSTIMO------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. São susceptíveis de empréstimo domiciliário os seguintes documentos:-------------------------- 
--- a) Livros -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Revistas (excepto o último número) ------------------------------------------------------------------------ 
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--- c) CD’s áudio -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Videocassetes --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) DVD’s-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Não são susceptíveis de empréstimo domiciliário os seguintes documentos (indicados com 
sinalética própria): ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Determinadas obras de referência (dicionários e enciclopédias) de consulta local;------------- 
--- b) Livros que pela sua raridade ou valor bibliográfico mereçam a classificação de reservados: 
1as edições, livros autografados pelo autor e obras de luxo;------------------------------------------------ 
--- c) Livros em mau estado de conservação; ------------------------------------------------------------------- 
--- d) Obras que integram exposições bibliográficas; ---------------------------------------------------------- 
--- e) Obras únicas de elevada procura; -------------------------------------------------------------------------- 
--- f) Estatísticas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- g) Livros cuja leitura seja expressamente recomendada pelos programas escolares;------------- 
--- 3. Cada leitor pode requisitar, no máximo, três livros, uma revista, um CD áudio e uma 
videocassete/DVD, para empréstimo domiciliário. ------------------------------------------------------------- 
--- 4. As requisições e devoluções referentes ao empréstimo domiciliário só poderão ser aceites 
até 15 minutos antes do encerramento da Biblioteca.--------------------------------------------------------- 
--- 5. Os estabelecimentos de ensino e instituições sitas na área do Concelho poderão solicitar o 
empréstimo de material educativo (ex: Videocassetes educativas, e outros materiais), mediante 
requerimento dirigido à Biblioteca Municipal.-------------------------------------------------------------------- 
--- 6. Os vários serviços da Câmara Municipal poderão também solicitar empréstimos à 
Biblioteca Municipal, tendo em conta o seu regulamento.---------------------------------------------------- 
--- 7. Os pais ou encarregados de educação de menores de 18 anos são co-responsáveis pelo 
empréstimo domiciliário e pelos actos praticados pelos educandos nas instalações da Biblioteca 
Municipal de Azambuja. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 8. Não é permitido o empréstimo de documentos com classificação etária não indicada para a 
idade do utilizador. Na falta desta, e no caso de menores de idade, os pais, tutores ou 
encarregados de educação assumem a responsabilidade pela sua requisição. ------------------------ 
--- ARTIGO 11º --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- PRAZOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Os prazos de empréstimo domiciliário são os seguintes:---------------------------------------------- 
--- a) Livros: 14 dias úteis -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Revistas: 14 dias úteis----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) CD’s áudio: 4 dias úteis --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) DVDs/Videocassetes: 4 dias úteis -------------------------------------------------------------------------- 
--- O prazo começa a contar a partir do dia em que a requisição é efectuada. Entendem-se por 
dias úteis aqueles em que a Biblioteca Municipal está aberta ao público.-------------------------------- 
--- 2. Os livros poderão ser renovados até ao prazo máximo de 24 dias úteis (ou seja, uma 
renovação), solicitado pelo leitor directamente na Biblioteca ou por via telefónica, no caso de não 
se encontrarem em lista de espera de reservas de outros leitores. ---------------------------------------- 
--- 3. As revistas, CDs, CD-ROMs, DVDs e videocassetes não são passíveis de renovação.------- 
--- 4. Todo o material requisitado para empréstimo domiciliário deve ser devolvido no balcão de 
atendimento principal da Biblioteca. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- 5. Caso o utilizador não devolva dentro dos prazos de empréstimo os documentos 
requisitados, ficará sujeito a penalizações. (Ver quais as formas de penalização no artigo 16º).--- 
--- 6. A Biblioteca Municipal de Azambuja reserva-se ao direito de recusar novos empréstimos a 
utilizadores responsáveis pela perda, dano ou posses prolongadas e abusivas de documentos. -- 
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--- Artigo 12º------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- INDEMNIZAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. No caso de perda ou danos dos documentos emprestados, o utente ou encarregado de 
educação, independentemente da culpa que tiver, oferecerá à Biblioteca Municipal novo 
exemplar do documento ou, em casos excepcionais, um documento de valor equivalente 
indicado pela Biblioteca.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Se o documento perdido ou danificado fizer parte de uma colecção integrada por volumes, 
o valor da indemnização será igual à totalidade da obra, excepto se se verificar a entrega em 
espécie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 3. A substituição do documento desaparecido ou danificado deverá ocorrer no prazo de um 
mês a contar da data da sua requisição. ------------------------------------------------------------------------- 
--- CAPÍTULO V -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- FUNCIONAMENTO INTERNO---------------------------------------------------------------------------------- 
--- ARTIGO 13º --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- PROIBIÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. É expressamente proibido fumar no interior do edifício, de acordo com as disposições 
legais em vigor no Decreto-Lei nº226/83, 27 de Maio, e tendo em conta as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei nº393/88, 8 de Novembro. Esta proibição não se aplica na zona do 
bar e esplanada, onde existam; ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. É expressamente proibido o uso do telemóvel, excepto nas zonas de bar e esplanada, onde 
existam; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 3. É expressamente proibido comer e beber no interior das Bibliotecas, excepto no bar ou 
esplanada; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. É expressamente proibido escrever, sublinhar, rasgar e dobrar as folhas dos livros, 
periódicos e outros documentos consultados, bem como marcá-los por qualquer outra forma; ---- 
--- 5. É expressamente proibido retirar para o exterior da Biblioteca qualquer documento ou tipo 
de equipamento, sem para que tal tenha sido concedida autorização por parte dos serviços 
responsáveis; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 6. Não é permitida a consulta da Internet no acesso a quaisquer conteúdos pornográficos, que 
possam ferir a susceptibilidade dos outros utilizadores presentes no espaço ou que 
pressuponham uma classificação etária desconforme com a idade do consultante;------------------- 
--- ARTIGO 14º --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- UTILIZAÇÃO DE COMPUTADORES E ESPAÇO MULTIMÉDIA --------------------------------------- 
--- 1. O acesso à Internet é gratuito, podendo cada utilizador imprimir, por sessão, até 15 folhas a 
preto e branco e 2 a cores. Poderão ser abertas excepções no caso de trabalhos escolares. ------ 
--- 2. A utilização de disquetes é permitida exclusivamente para gravação de trabalhos 
efectuados durante a utilização do computador, sendo o utilizador responsável por qualquer 
dano provocado pela sua má utilização.-------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. É proibida a utilização de disquetes ou qualquer outro material exterior à Biblioteca para 
gravação de conteúdos nos computadores. --------------------------------------------------------------------- 
--- 4. A consulta de conteúdos que contenham registos sonoros obriga ao uso de auscultadores;  
--- 5. Os utentes devem ter a noção de que tentativas de desfiguração dos sistemas e de 
penetração em informação não pública, constituem infracções cuja gravidade pode chegar a 
classificar-se com pirataria informática, e serem susceptíveis de processo-crime.--------------------- 
--- 6. Durante ou no final da utilização o utilizador não deve desligar o computador. Tal só deve 
ser feito pelo funcionário responsável. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- ARTIGO 15º --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ---------------------------------------------------------------------------- 
--- A Biblioteca Municipal de Azambuja está aberta ao público de Terça-feira a Sábado, entre as 
10:30 e as 18:30, não encerrando para almoço.---------------------------------------------------------------- 
--- CAPÍTULO VI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- SANÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ARTIGO 16º --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- EMPRÉSTIMO------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Serão aplicadas as seguintes penalizações a quem não cumprir os prazos de entrega 
previstos no artigo 11º: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) O utilizador poderá optar por dois regimes:--------------------------------------------------------------- 
--- Ficará impossibilitado de requisitar documentos durante o período de tempo equivalente ao do 
atraso na entrega dos documentos atrasados;------------------------------------------------------------------ 
--- ou --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Pagará uma coima de 50 cêntimos por cada dia de atraso, ficando automaticamente 
autorizado a requisitar novos documentos no acto de entrega daqueles atrasados. ------------------ 
--- 2. Será aplicada a suspensão do exercício do direito de requisitar fundos para consulta 
domiciliária e de as consultar na Biblioteca por um período mínimo de um e máximo de seis 
meses, contados a partir da notificação da decisão condenatória definitiva (emitida pelo 
Departamento de Intervenção Sócio-Cultural) a quem não cumprir o seguinte: ------------------------ 
--- a) Falta de cuidado no manuseamento dos fundos; ------------------------------------------------------- 
--- b) Comportamentos que disturbem o bom funcionamento da biblioteca; ----------------------------- 
--- c) Não acatamento das indicações dadas pelos funcionários ------------------------------------------- 
--- d) Outros ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. O não cumprimento dos pontos anteriores poderá resultar também na cassação do cartão 
de leitor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- CAPÍTULO VII ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- DISPOSIÇÕES FINAIS ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Biblioteca Municipal e a Câmara Municipal não se responsabilizam por roubos que tenham 
lugar no equipamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- ARTIGO 20º --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- OMISSÕES E DÚVIDAS ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As omissões e dúvidas que se suscitem na aplicação das disposições deste Regulamento 
serão resolvidas pela Câmara Municipal sob proposta do vereador responsável.---------------------- 
--- ARTIGO 21º --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ENTRADA EM VIGOR -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação nos termos legais.”---- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta já deveria ter sido apresentada em 
sessão de Câmara para posterior envio à Assembleia Municipal, mas houve um lapso. O 
Regulamento da Biblioteca Municipal de Azambuja teve a primeira aprovação em Abril de 2004, 
seguiu depois para discussão pública, não houve sugestões nem reclamações e agora é 
novamente presente em sessão de Câmara. ------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos lembrou que não foi este Executivo que aprovou o 
Regulamento da Biblioteca Municipal de Azambuja em 2004. ---------------------------------------------- 
--- Acrescentou que o facto da Biblioteca encerrar às 18h30m e às segundas-feiras dificulta 
bastante a vida, principalmente, dos trabalhadores/ estudantes, por isso considera que os 
horários deveriam ser reequacionados. -------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que o horário é comum a outras bibliotecas municipais 
e o dia de fecho prende-se com a necessidade de limpeza e arrumação do edifício e do espólio.- 
--- O Sr. Presidente reforçou a ideia, focando a limitação de meios humanos e referiu como 
alternativa o espaço Internet e os livros e outros materiais podem ser requisitados e levados 
para casa, inclusive a biblioteca está aberta ao sábado durante todo o dia, por isso não vê 
necessidade do alargamento do horário da Biblioteca Municipal. ------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que o Grupo do PSD irá votar favoravelmente esta 
proposta com o apontamento de que a Biblioteca Municipal deveria ter um horário de 
funcionamento mais alargado (encerrar às 21 horas). -------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 23 / VML / 2006 e o Regulamento da 
Biblioteca Municipal de Azambuja aprovados por unanimidade.-------------------------------------------- 
Ponto 6 – Normas de Apoio a Associações Juvenis e Grupos Informais de Jovens – 

Proposta Nº 21 / V-ML / 2006------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e as Normas que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a dinamização da vida cultural, recreativa e desportiva no Concelho deve ser estimulada 
pela participação efectiva dos cidadãos, nomeadamente através das suas Associações ou 
Grupos Informais de Jovens;---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que importa estimular preferencialmente as actividades que se insiram no âmbito das 
estratégias definidas pela Câmara naqueles campos; -------------------------------------------------------- 
--- A necessidade de assegurar a sustentabilidade das Associações ou Grupos Informais de 
Jovens do ponto de vista social e financeiro;-------------------------------------------------------------------- 
--- Que importa definir com clareza as regras de cooperação com as Associações ou Grupos 
Informais de Jovens. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que as actuais “Normas para Atribuição de Subsídios a Associações Juvenis e a Grupos 
Informais de Jovens”, aprovadas pelo anterior executivo se mantenham em vigor; ------------------- 
--- A atribuição de apoio financeiro, decorrente do subsídio ordinário, no valor de 250€ à 
Associação de Jovens de Alcoentre (AJA); ---------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição de apoio financeiro, decorrente do subsídio ordinário, no valor de 250€ ao Corpo 
nacional de Escutas de Aveiras de Cima.------------------------------------------------------------------------ 
---Normas para Apoio às Associações Juvenis e Grupos Informais de Jovens ------------------ 
--- Reconhecendo a importância das Associações Juvenis na dinamização de actividades 
dedicadas à Juventude do Concelho de Azambuja, a autarquia elaborou as presentes normas 
com o objectivo de estabelecer as condições de acesso a apoios financeiros a disponibilizar para 
o desenvolvimento desse tipo de actividades e/ ou de projectos no mesmo âmbito.-------------------
--- Considerando, ainda, as características do movimento associativo juvenil e as habituais 
dificuldades na constituição de Associações, a CMA não quis inviabilizar a candidatura por parte 
de grupos informais de jovens, pelo que terão a possibilidade de atribuição de subsídio por duas 
candidaturas anuais --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Atribuição de Subsídios:--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Existem dois tipos de subsídios:--------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Subsídios Ordinários------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Associações que se queiram constituir legalmente:-------------------------------------------------------- 



17.Jul.2006 
 
 

 18 

--- Este subsídio visa o apoio financeiro a determinada associação que se queira constituir 
legalmente. Este apoio passa por ser restituído à associação os encargos financeiros que teve 
com a escritura, e com os demais custos que possam advir da formalização e legalização da 
Associação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Associações já constituídas legalmente:----------------------------------------------------------------------  
--- Este subsídio é anual e visa o apoio financeiro às associações juvenis de forma a garantir-
lhes as condições, consideradas básicas, que proporcionem e garantam o seu normal 
funcionamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Subsídios Extraordinários------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Este subsídio visa o apoio às actividades a realizar pelas Associações Juvenis.------------------- 
--- É importante ressalvar, que também os grupos informais de jovens, ou seja, aqueles que não 
se encontram constituídos juridicamente, poderão candidatar-se a estes subsídios 
extraordinários, na medida em que estes visam o apoio a actividades, mas só se poderão 
candidatar a estes subsídios duas vezes.------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. Procedimentos para o pedido de apoio: -------------------------------------------------------------------  
--- Subsídios Ordinários:----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Apoio à constituição legal: --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- cópias dos comprovativos de despesas efectuadas; ------------------------------------------------------ 
--- deverá ser apresentada a escritura, que será um dos elementos comprovativos da 
constituição formal da Associação; --------------------------------------------------------------------------------  
--- cópia dos Estatutos publicados no Diário da República; -------------------------------------------------- 
--- Apoio ao funcionamento anual: --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Declaração devidamente autenticada, pela Direcção da Associação, do número de sócios da 
Associação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relatório e contas do mandato anterior e respectiva acta de aprovação em assembleia-geral 
de sócios; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Acta de tomada de posse da direcção que se candidata ao subsídio.--------------------------------- 
--- Toda esta documentação deverá ser entregue impreterivelmente até 15 de Dezembro. O 
subsídio será atribuído no início do ano civil.-------------------------------------------------------------------- 
--- b) Subsídios Extraordinários: ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Plano de Actividades do ano para o qual é solicitado o subsídio;--------------------------------------- 
--- Projecto da actividade devidamente fundamentado, apresentando a calendarização da 
mesma, os objectivos, as metodologias, o número de jovens a abranger, o orçamento, os 
financiamentos de outras entidades, etc.; ------------------------------------------------------------------------ 
 --- Recursos humanos, materiais e financeiros;---------------------------------------------------------------- 
--- Notas justificativas do orçamento da actividade (pelo menos 3 orçamentos por aquisição de 
bens e serviços); ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Declaração da associação em como está assegurada a sua participação financeira no mínimo 
30% do valor orçamentado; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A apresentação de candidatura, para subsídios extraordinários poderá ser efectuada em dois 
momentos no ano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1º Período: 1 a 15 de Dezembro-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para actividades a desenvolver no 1º semestre do ano seguinte; -------------------------------------- 
--- 2º Período: 1 a 15 de Maio--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para actividades a desenvolver no 2º semestre.------------------------------------------------------------ 
--- Projectos de parceria: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Nos projectos de parceria, entre a CMA e as Associações, e que se enquadrem nas 
prioridades de intervenção municipal, a participação financeira mínima das Associações será 
definida caso a caso--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Subsídio Específico--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A organização da Semana da Juventude poderá dar origem à atribuição de um subsídio 
específico, de acordo com a programação definida.----------------------------------------------------------- 
--- 3. Critérios de Apoio aos Subsídios Extraordinários ------------------------------------------------------- 
--- a) Os pedidos de apoio têm em conta os seguintes critérios:-------------------------------------------- 
--- Âmbito do projecto: privilegiam-se os projectos realizados no Concelho de Azambuja e cujos 
destinatários sejam o público jovem do concelho; ------------------------------------------------------------- 
--- Capacidade de estabelecer parcerias; ------------------------------------------------------------------------ 
--- Cumprimento dos objectivos do ano anterior; --------------------------------------------------------------- 
--- Diversidade das actividades; ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Grau de comparticipação financeira disponibilizada pela própria associação ou por outras 
entidades;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Número de jovens a abranger; ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Participação dos jovens na definição, planeamento, execução e avaliação do projecto;---------- 
--- b) A apreciação dos projectos para definição das áreas de intervenção a privilegiar será 
efectuada anualmente até 30 de Outubro; ----------------------------------------------------------------------- 
--- c) A apreciação dos projectos para atribuição de subsídios e respectivo acompanhamento 
será efectuado pelo CMJ – Conselho Municipal de Juventude – quando estiver constituído. ------- 
--- 4. Justificativos------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nos subsídios extraordinários é obrigatória a apresentação do relatório da actividade e 
documentos justificativos das despesas efectuadas, até 30 dias após a sua realização.------------- 
--- 5. Indeferimento de candidaturas e sanções----------------------------------------------------------------- 
--- As candidaturas aos subsídios ordinários são indeferidas nos casos seguintes: ------------------- 
--- se o processo se encontrar mal instruído, nomeadamente pela falta de qualquer um dos 
documentos exigidos; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a não entrega dos relatórios e contas implica, além do indeferimento da candidatura, a não 
atribuição de subsídios ordinários e extraordinários e o não reconhecimento dos elementos da 
direcção por um período de um ano, a partir do termo do mandato em que se regista o 
incumprimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As candidaturas aos subsídios extraordinários são indeferidas nos casos seguintes:------------- 
--- se o processo se encontrar mal instruído, nomeadamente pela falta de qualquer um dos 
documentos exigidos; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- caso não tenha sido entregue o relatório de acção anteriores subsidiadas e os respectivos 
documentos justificativos das despesas efectuadas, até 30 dias após a sua realização, ou 
quando forem detectadas irregularidades na aplicação das verbas concedidas. Para além dos 
descritos, os elementos da direcção ficam impossibilitados de se candidatarem a qualquer outro 
subsídio pelo período de um ano.”--------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta vem no sentido de aprovar as 
normas para atribuição de subsídios a associações juvenis e grupos informais de jovens, de 
forma a manter a transparência na relação da Câmara com as associações de jovens. Ao 
mesmo tempo propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de 250,00€ à Associação de 
Jovens de Alcoentre (AJA) e ao Corpo Nacional de Escutas de Aveiras de Cima.---------------------  
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--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 21 / VML / 2006 e as Normas para Atribuição 
de Subsídios a Associações Juvenis e a Grupos Informais de Jovens aprovadas por 
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 7  – Atribuição de Apoios Financeiros--------------------------------------------------------------- 
7.1. Proposta Nº 22 / V-ML / 2006 -------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente ausentou-se da sala não participando na discussão e votação da 
Proposta, por pertencer aos órgãos sociais da Associação.-------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural, 
Desportiva e Recreativa, – cfr. al) b) do nº 4 do art.º 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------- 
--- o trabalho meritório que a Banda da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Alcoentre tem desenvolvido no âmbito da divulgação musical, constituindo-se como importante 
veículo de divulgação da cultura do Concelho; ----------------------------------------------------------------- 
--- a referida Associação tem desenvolvido um louvável projecto, através da sua escola de 
música do ensino de música a crianças e jovens, e que requer um investimento significativo no 
sentido de serem criadas as condições para um efectivo desempenho de tal objectivo; ------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição de um apoio financeiro no valor de 2.500€, à Banda da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre para a compra de uma trompa de harmonia.” -------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta visa a atribuição de apoio financeiro 
para compra de um instrumento, neste caso, uma trompa de harmonia, à Banda da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre. Informou ainda que a Câmara está a 
preparar normas para compra de instrumentos, pois os seus preços são muito variados. ----------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 22 / VML / 2006 aprovada por unanimidade. -------  
7.2. Proposta Nº 24 / V-ML / 2006 -------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural, 
Desportiva e Recreativa, – cfr. al) b) do nº 4 do art.º 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------- 
--- que se realizou no passado dia 11 e 12 de Junho as Jornadas do Campeonato Nacional de 
Horseball, escalões Trophy e Challenge;------------------------------------------------------------------------- 
--- que as Jornadas prestigiaram o nome do Concelho pelo modo como decorreram, como pela 
magnifica prestação da equipe Azambuja Horseball Team. ------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição de um apoio financeiro no valor de 270,16€, ao Centro Hípico-Lebreiro de 
Azambuja correspondente à despesa efectuada, conforme documentação anexa.”------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta vem em sequência de, nos 
passados dias 11 e 12 de Junho se ter realizado em Azambuja as jornadas do Campeonato 
Nacional de Horseball, escalões Trophy e Challenge. Pela forma como correram as jornadas e 
pela fabulosa prestação da equipa de Azambuja, o Centro Hípico solicitou à Câmara apoio, para 
as despesas efectuadas com o veterinário e com uma pessoa para cuidar das boxes, no valor 
de 270,16€. Solicitou a rectificação do valor na proposta.---------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que o comprovativo das despesas não é muito 
claro, pondo em causa, até, a sua legalidade. ------------------------------------------------------------------ 
--- A Proposta n.º 24 / VML / 2006 foi retirada.------------------------------------------------------------------ 
Ponto 8 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1. Centro Hípico-Lebreiro, Rui Casqueiro Haderer ------------------------------------------------------ 
--- “Assunto: Informa resultado final da equipa Azambuja Horseball Team” ----------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
82. Câmara Municipal de Azambuja – Departamento de Urbanismo --------------------------------- 
--- “Processos despachados nos meses de Maio e Junho” -------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA ----------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezoito horas e dezoito minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião. - 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------ 
  
 
 
 


