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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 22 DE MAIO DE 2006. --------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e cinco 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 ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente informou que irá presidir à reunião até à chegada do Sr. Presidente, 
uma vez que se encontra um pouco atrasado, por se encontrar numa reunião em Lisboa.----------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José Rodrigues de Almeida questionando se tem conhecimento da sinalização 
junto ao futuro Ecomarché de Aveiras de Cima e o que a Câmara pretende fazer acerca da 
construção de uma capela no quintal de um munícipe de Aveiras de Cima, considerando que o 
tratamento deve ser igual ao barracão construído nas Vaqueiras. -----------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que a sinalização não está correcta e já chamou a atenção 
sobre o assunto. Sobre a construção de um jazigo, tem conhecimento que a fiscalização já foi ao 
local e pensa que agora deverá seguir os trâmites legais. ---------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas acrescentou que, se for legalizável, a Sra. terá que pagar 
a respectiva coima por ter feito a obra sem licenciamento prévio, se não for terá que ser 
demolida, o tratamento da Câmara neste tipo de situações é só um. -------------------------------------   
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo que Azambuja está muito mais bonita 
sem os pilaretes, com tronqueiras e com música. Sobre as estradas de Vale do Brejo e de 
Tagarro, houve uma série de desculpas mas agora fez-se um empréstimo para o alcatroamento 
das mesmas, mas com a informação fornecida constata que do item “viadutos, arruamentos e 
obras complementares”, onde se poderia arranjar dinheiro para esta intervenção, está a ser 
retirada verba para publicidade e outras coisas. As estradas não foram alcatroadas apenas por 
opção política. Continua a aguardar o resultado da reunião da Câmara com a CCDR e a DGOT 
acerca da REN. Reiterou o pedido para fornecimento de cópia do extracto da Câmara com a 
Águas do Oeste (AdO).-----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que, quanto às estradas de Vale do Brejo e Tagarro, não 
havia efectivamente dinheiro para o alcatroamento, pois foram efectuados mais metros de 
esgoto do que o inicialmente previsto, agora com o rateio foram atribuídas verbas para as 
intervenções. Sobre o extracto de conta corrente, ainda estão a ser recolhidos elementos mas na 
próxima reunião será entregue o documento.------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre solicitando informação acerca da entrega, ao 
Município, do património cultural do Sr. Salema. Por indefinição de trabalho real, questionou se a 
rotunda nascente está em execução, uma vez que depois dos problemas ocorridos não se 
vislumbram grandes movimentações. Questionou ainda se, está em execução o cumprimento da 
nova legislação acerca dos transportes escolares e os acontecimentos ocorridos desde que foi 
tomada a decisão política de encerrar as urgências nocturnas do centro de saúde de Azambuja e 
quais os reflexos da decisão. ---------------------------------------------------------------------------------------   
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--- O Sr. Vice-presidente respondeu que foram distribuídas informações, pedidas à Assembleia 
da República, acerca das urgências do centro de saúde, houve também uma reunião com o 
Director do Centro de Saúde mas mantém-se tudo na mesma. Sobre os transportes escolares 
informou que a Câmara adquiriu autocarros que estão devidamente equipados, existe apenas 
um autocarro mais antigo que será substituído no início do próximo ano lectivo. ---------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas acrescentou que a Câmara irá adquirir os coletes e as 
raquetes para os acompanhantes, também obrigatórios por lei e irá iniciar a formação das 
pessoas que irão acompanhar as crianças. --------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que depois de todos os problemas, a obra da rotunda 
nascente está agora a iniciar-se em condições, já foi disponibilizado o mapa de trabalho e foi 
designado um técnico da Câmara responsável pelo acompanhamento da execução da obra. ----- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal informou que o Sr. António Salema cedeu à Câmara, a título 
gratuito, parte do espólio, uma vez que existem obras que só serão cedidas se a família 
entender. O espólio foi limpo, catalogado e está exposto na galeria, depois algumas peças serão 
devolvidas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre os pilaretes, o Sr. Vice-presidente referiu que agora que foram retirados os pilaretes, os 
passeios estão completamente danificados, pois os carros utilizam-nos para estacionamento. ---- 
--- O Sr. Presidente passou a presidir à reunião. ---------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Vereador António José Matos reiterou a questão acerca da reunião ocorrida com a 
CCDR e a DGOT sobre a REN. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que, da reunião ocorrida com a CCDR, foi opinião unânime que a 
interpretação feita pela CCDR era correcta, no entanto a Sra. Vice-presidente ficou de reunir com 
a DGOT de forma a acertarem posições. ------------------------------------------------------------------------ 
--- Aproveitou para dar informação acerca de reuniões importantes em que tem participado: ------ 
--- com a CP, acerca de rumores de que a estação de Azambuja iria deixar de ser estação 
terminal da linha suburbana, passando a ser a Castanheira do Ribatejo, foi garantido que os 
rumores não tinham qualquer fundamento e que não há qualquer intenção que isso suceda; ------  
--- ao nível do ordenamento do território foi decidido que o NAER irá suportar um estudo, no qual 
intervirão as Câmaras de Alenquer, Azambuja e Vila Franca de Xira, que irá pronunciar-se sobre 
questões de acessibilidades e impactos da instalação do novo aeroporto na Ota, a primeira 
tarefa será realizar os termos de referência para o convite para a realização do estudo; ------------ 
--- com a Administração da Opel, Comissão de Trabalhadores e Ministro da Economia no sentido 
de trocar apenas impressões uma vez que a situação só ficará definitivamente definida no final 
do mês, sendo que a Administração comprometeu-se com o Governo Português a negociar 
qualquer tipo de intenção.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a reunião com a CCDR, o Sr. Vereador António José Matos, afirmou concluir que se 
houve entendimento da CCDR e da DGOT, passará a vigorar o regime transitório da REN e 
todos os processos chumbados nessa base serão reapreciados. Pretendendo saber quais os 
trâmites que a Câmara pretende efectuar------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que, se pela pressão exercida pela Câmara, houver 
entendimento da CCDR e da DGOT que está em vigor as normas transitórias da REN, os 
processos serão reapreciados, através de uma ampla divulgação, a todas as pessoas, 
principalmente dos munícipes que têm processo que foram impedidos de avançar, que os voltem 
a entregar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a exposição que a seguir se transcreve: ------- 
--- “Tendo-se realizado no passado dia 18 de Maio, pelas 21h, Sessão da Assembleia Municipal 
com lugar no auditório Municipal sito no Páteo do Valverde foi solicitado no período de 
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intervenção do público pela cidadã Sra. D. Palmira Horta Viveiros, com residência na Rua Eng. 
Moniz da Maia, nº 128, 2050-315 Azambuja a intervenção para prestação de esclarecimentos.--- 
--- Em resultado dessa intervenção a referida cidadã, mais uma vez, dirigiu insultos à minha 
pessoa, “ameaçando que haveríamos de nos encontrar numa curva e que acertava contas 
comigo”. Não sendo, já a primeira vez que a mesma se dirige a mim com insultos e provocações, 
designadamente, junto do meu Gabinete sito no Edifício da Câmara Municipal de Azambuja com 
assuntos sempre relacionados com o Processo de Contra Ordenação que decorre os seus 
trâmites legais no Gabinete Técnico-Jurídico. ------------------------------------------------------------------ 
--- Posto isto, e ao abrigo do nº 5 do art. 25º do Regimento da Assembleia Municipal solicitei que 
me fosse concedido a palavra para exercício de direito de defesa da minha honra.------------------- 
--- Na sequência dessa intervenção o Senhor Presidente da Câmara esclareceu a cidadã em 
questão que tinha em tempos denunciado um vizinho por este ter alegadamente realizado obras 
sem licenciamento Municipal, e que após visita da Fiscalização Municipal se veio a verificar que 
o particular tinha para o efeito procedido ao licenciamento municipal e requerido as necessárias 
licenças e autorizações. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que esse mesmo particular e denunciado pela cidadã em causa, pretendendo exercer os 
seus direitos legais que lhe assistem para o efeito, também denunciou uma obra que aquela 
vizinha vinha realizando no imóvel de que é arrendatária. --------------------------------------------------- 
--- Ora, após visita da Fiscalização Municipal veio a verificar-se que esta obra decorria 
efectivamente sem qualquer licenciamento ou autorização, ao que se procedeu nos termos 
legais com a elaboração de Processo Contra-ordenacional contra a arguida – Palmira Horta 
Viveiros. No decurso do Processo de Contra-ordenação houve necessidade de notificar 
pessoalmente, a referida arguida de que, por falta de pagamento da coima aplicada no 
procedimento a pagar em prestações o processo seria remetido ao Tribunal Judicial da Comarca 
do Cartaxo para efeitos da execução da coima.---------------------------------------------------------------- 
--- Ao que demonstrou a cidadã na intervenção que efectuou na Assembleia não terá 
concordado e aceite que a G.N.R. a tenha procurado para a notificar pessoalmente do teor da 
notificação, necessária e obrigatória nos termos do procedimento Contra-ordenacional. ------------ 
--- Assim, e não tendo sido já a primeira vez que a cidadã se dirige directamente à minha pessoa 
na qualidade de Vereador e, me agride verbalmente com palavras ofensivas à minha honra e 
dignidade, venho por este meio manifestar a minha indignação e vontade de reagir contra as 
provocações de que tenho sido alvo.------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nessa conformidade, solicito que a Câmara Municipal de Azambuja me preste todo o apoio 
jurídico para que nas instâncias próprias seja intentado uma acção judicial por prática da cidadã 
de crime de ameaças e injúrias. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente referiu que, uma vez que as ofensas foram dirigidas enquanto Vereador, se 
for legalmente permitido, terá todo o apoio do Gabinete Jurídico da Câmara. -------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre informou que a Lei das Autarquias Locais prevê que os eleitos 
possam gozar de apoio de natureza jurídica de acções instauradas no desempenho de funções.   
--- APROVAÇÃO DE ACTAS --------------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1  – Empreitada “Reabilitação Ampliação da Escola Almeida Grandella” – Contrato 

Adicional – Proposta Nº 46 / P / 2006 ------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, foi lançado o Concurso Público, para a empreitada E80/03 – 
“Reabilitação/ Ampliação da Escola Almeida Grandella em Aveiras de Cima”; ------------------------- 
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--- Considerando que foi adjudicada em Sessão de Câmara a referida empreitada à empresa 
Virgílio de Sousa Leal; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que no decorrer da obra se verificou que existe necessidade de proceder à 
execução de trabalhos a mais conforme Infª 366/DIOM/06; ------------------------------------------------- 
--- Proponho que a Câmara delibere ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Adjudicar, os trabalhos a mais da empreitada E80/03 – “Reabilitação/ Ampliação da Escola 
Almeida Grandella em Aveiras de Cima”, à empresa Virgílio de Sousa Leal, pelo valor de 
27.981,98€ (vinte e sete mil novecentos e oitenta e um euros e noventa e oito cêntimos), ao qual 
acresce 5% de IVA, perfazendo o valor global de 29.381,08€ (vinte e nove mil trezentos e oitenta 
e um euros e oito cêntimos) ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A despesa inscreve-se e tem cabimento na Acção do Plano 07.01.02.02 e na Rubrica 
Orçamental 05/07.01.03.07.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que os trabalhos a mais foram analisados pela fiscalização da 
Câmara e cujos preços estão de acordo com os preços praticados no mercado. ---------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou qual o montante em percentagem dos 
trabalhos a mais afirmou que, alguns trabalhos a mais só são justificados por deficiência do 
projecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que os trabalhos a mais atingem 12,8%. -------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que já é conhecida a posição da CDU relativamente a 
esta matéria. Pretende saber se os trabalhos a mais se enquadram no projecto aprovado.--------- 
--- Interveio o Eng. Filipe Figueiredo, do Departamento de Infra-estruturas e Obras Municipais, 
respondendo que existem trabalhos a mais que se enquadram em erros e omissões do projecto 
mas também do edifício ser muito antigo e necessitar de ajustamentos. Houve também 
conclusões tiradas para o bom acabamento da obra, para que as estruturas metálicas e as 
redes de electricidade, ar condicionado e detecção de incêndios não ficassem à vista.-------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre acrescentou que não se podem aprovar trabalhos a mais por 
deficiências de projecto, pois está-se a introduzir um elemento de incerteza nos projectos 
desenvolvidos. Considera que esta é uma má prática que lesa em muito o Município, os 
projectos devem ser elaborados de forma cuidadosa e ponderada, deixando um alerta para o 
projecto código da contratação pública que estabelecerá regras mais estritas sobre esta matéria. 
--- O Sr. Presidente afirmou concordar com a generalidade da intervenção, mas a maioria dos 
trabalhos a mais são a preços contratuais, ou seja, são maiores fornecimentos cujos preços 
foram estabelecidos no concurso inicial. Considera que a futura Lei pretende precaver situações 
de obras lançadas, onde se alteram itens e tipologia de obras, que não figuram no mapa de 
preços contratuais. O projecto foi elaborado internamente e é impossível, principalmente na 
recuperação de edifícios antigos, serem realizados sem aparecerem trabalhos a mais que 
obrigam a intervenções suplementares. --------------------------------------------------------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 46 / P / 2006 aprovada por maioria com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------- 
Ponto 2  – Abertura de Conta Bancária – Proposta Nº 45 / P / 2006 --------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre não participou na apreciação e na votação da proposta. --------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a consulta a instituições bancárias realizada no sentido de diminuir custos através da 
centralização da instalação de terminais de pagamento automático (TPA) ------------------------------ 
--- o quadro comparativo das propostas (em anexo) em que se baseou a decisão de adjudicar o 
serviço à Caixa de Crédito Agrícola ------------------------------------------------------------------------------- 
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--- que, de acordo com o nº 2.9.10.1.2 do Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro (Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL), a abertura de contas bancárias é 
sujeita a prévia deliberação do órgãos executivo--------------------------------------------------------------- 
--- Proponho, nos termos da legislação referida, a abertura de uma conta bancária na Caixa de 
Crédito Agrícola.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta vem na sequência de consulta realizada 
para a instalação de terminais de pagamento automático na Câmara, tendo sido ganho pela 
Caixa de Crédito Agrícola e por isso propõe-se a abertura de conta na referida instituição 
bancária. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou qual o valor da manutenção a cargo da 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que só em caso de avaria imputável à Câmara. -----------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 45 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 3  – Atribuição de Apoio Financeiro ------------------------------------------------------------------  
3.1. Proposta Nº 44 / P / 2006 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos não participou na apreciação e na votação da proposta. -- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A intenção do Grupo de Forcados Amadores de Azambuja em adquirir um conjunto de trinta 
jaquetas conforme ofício enviado a esta Câmara, que se anexa; ------------------------------------------ 
--- A conveniência em assegurar a condigna representação do Concelho de Azambuja numa 
manifestação cultural que lhe é característica, através do referido grupo de forcados, o único 
actualmente existente no concelho; ------------------------------------------------------------------------------- 
--- O apoio pretendido é essencial face às dificuldades financeiras com que o grupo de forcados 
se depara; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As competências atribuídas à Câmara Municipal no âmbito do apoio a actividades de 
interesse municipal de natureza cultural, nos termos do art. 64º, nº 4, alínea b) da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro;------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição de um apoio financeiro de 1.500,00 euros para fazer face a parte dos encargos 
inerentes a esta aquisição.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa a atribuição de apoio financeiro, no valor 
de 1.500,00€ ao Grupo de Forcados Amadores de Azambuja para comparticipação na aquisição 
de jaquetas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 44 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------- 
3.2. Proposta Nº 47 / P / 2006 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- As competências atribuídas à Câmara Municipal no âmbito do apoio a actividades de 
interesse municipal de natureza cultural, nos termos do art. 64º, nº 4, alínea b) da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro;------------------------ 
--- o pedido realizado através da carta em anexo; ------------------------------------------------------------- 
--- a importância cultural que a actividade tauromáquica assume no Município de Azambuja;------ 
--- o interesse da actividade desenvolvida pela cavaleira Ana Rita, para o Município, ao nível da 
sua divulgação em termos nacionais; ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- a atribuição de um apoio financeiro de 1.060,00 euros para compra de uma sela à portuguesa 
e de uma cabeçada com freio.” ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro, 
no valor de 1.060,00€ à Cavaleira Ana Rita dos Santos Costa, de Aveiras de Cima, para a 
compra de uma sela à portuguesa e de uma cabeçada com freio.----------------------------------------- 
-- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 47 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ------------ 
3.3. Proposta Nº 20 / VP-LS / 2006 ------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que é atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações; ---------- 
--- Nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64º da Lei das Autarquias Locais, é da competência 
da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, 
que promovam no Município fins de interesse público; ------------------------------------------------------- 
--- Que a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Azambuja comemora o seu 20º Aniversário no 
próximo mês de Junho.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição de um subsídio aos Bombeiros Voluntários de Azambuja, no valor de 1.000€, 
valor esse destinado a apoiar as comemorações do 20º Aniversário da Fanfarra da Associação 
dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, no qual estarão presentes doze Fanfarras de várias 
localidades do país, sendo, por isso, necessário receber condignamente todos os visitantes.”----- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta visa a atribuição de apoio financeiro, no 
valor de 1.000,00€ destinados a apoiar as comemorações do 20º Aniversário da Fanfarra da 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Azambuja.-------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 20 / VP-LS / 2006 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 4  – Abastecimento de Água – Dívidas – Proposta Nº 19 / VP-LS / 2006 ------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a) Há vários processos de dívidas nos Serviços de Água que se arrastam sem solução à 
vista; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Nesses processos se destacam duas situações: a primeira a de consumidores que deram 
baixa dos contadores, têm dívidas, mas não se conhece o seu paradeiro nem bens penhoráveis;  
--- c) A segunda é a de consumidores que deixaram de habitar as casas, não deram baixa os 
contadores, têm dívidas que se continuam a vencer (nomeadamente a de aluguer do contador) 
mas não se conhece o seu paradeiro nem bens penhoráveis.---------------------------------------------- 
--- d) A cobrança coerciva das dívidas relativas ao fornecimento de água segue, com as devidas 
adaptações, o regime da cobrança coerciva dos impostos, isto é, o processo de execução fiscal 
constante do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) (Nos termos do art. 4º 
do Decreto-Lei nº 163/79, de 31 de Maio, que se mantém em vigor por força do disposto no nº 5 
do art. 22º da Lei nº 1/87, de 6 de Janeiro, e no art. 36º da Lei nº 42/98, de 6 de Agosto). ---------- 
--- e) Nos termos do art. 272º (relativo à declaração em falhas) do referido Código se estabelece 
que “será declarada em falhas pelo órgão da execução fiscal a dívida exequenda e acrescido 
quando (…) se verifique um dos seguintes casos: ------------------------------------------------------------- 
--- a) Demonstrar a falta de bens penhoráveis do executado, seus sucessores e responsáveis 
solidários ou subsidiários;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) (…); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Encontrar-se ausente em parte incerta o devedor do crédito penhorado e não ter o 
executado outros bens penhoráveis.” ----------------------------------------------------------------------------- 
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--- f) Nos termos conjugados do corpo do art. 272º do CPPT e do nº 2 do art. 7º do Decreto-Lei 
nº 433/99, de 26 de Outubro, a competência para declarar em falhas é do Presidente da Câmara 
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que a Câmara delibere: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Que sejam declaradas em falhas as dívidas no âmbito do fornecimento de água que 
preencham os respectivos pressupostos legais;---------------------------------------------------------------- 
--- 2. Que a Câmara considere perdidos os cerca de doze contadores de água, já antigos e de 
valor material muito reduzido, instalados no interior da casa de consumidores que deixaram de 
habitar as casas, não deram baixa dos contadores, têm dívidas que se continuam a vencer 
relativas ao aluguer dos mesmos, mas não se conhece o paradeiro dos mesmos nem bens 
penhoráveis.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta visa resolver dois tipos de problemas no 
abastecimento de água: quando os moradores dão baixa dos contadores não deixando qualquer 
tipo de contacto ficando sempre uma dívida de água por pagar e quando os moradores sem 
sequer dão baixa do contador, assim propõe-se que sejam declaradas em falha as dívidas e que 
se considerem perdidos os doze contadores de água.--------------------------------------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta Nº 19 / VP-LS / 2006 aprovada por unanimidade. ----- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. --------------------------------------------------------------------- 
Ponto 5 – Regulamento Municipal da Actividade de Transporte Público de Aluguer em 
Veículos Automóveis Ligeiros – Proposta Nº 18 / VP-LS / 2006 --------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Alteração ao Regulamento Municipal da 
Actividade de Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de 
Passageiros – Táxi, que a seguir se transcrevem: ----------------------------------------------------------- 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) A Proposta Nº 10/VP.LS/2006, sobre a Alteração ao Regulamento Municipal da Actividade 
de Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Táxi, 
aprovada em reunião ordinária do passado dia 20 de Março.----------------------------------------------- 
--- b) Que terminou, no passado dia 10 de Maio, o prazo concedido pelo Edital nº 55/2006, 
referente à apreciação pública aberta ao Projecto de Alteração do Regulamento acima 
mencionado, não tendo sido apresentadas quaisquer reclamações; -------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara delibere no sentido de remeter o referido projecto à Assembleia Municipal 
para aprovação final.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Regulamento Municipal da Actividade de Transporte Público de Aluguer em Veículos 
Automóveis Ligeiros de Passageiros – Táxi ----------------------------------------------------------------- 
--- Proposta de Alteração--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 1.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Âmbito de aplicação ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Regulamento aplica-se a toda a área do Município de Azambuja. ---------------------- 
--- Artigo 2.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Objecto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Regulamento aplica-se aos transportes públicos de aluguer em veículos de 
passageiros, como tal definidos pelo Decreto – Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto.---------------------- 
--- Artigo 3.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- […] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 4.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Licenciamento de actividade------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 — A actividade de transporte em táxi só pode ser exercida por sociedades comerciais ou 
cooperativas licenciadas pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres e Fluviais (DGTTF) ou 
por empresários em nome individual, no caso de pretenderem explorar uma única licença. -------- 
--- 2 — A licença para o exercício da actividade de transporte em táxi consubstancia-se num 
alvará, o qual é intransmissível e é emitido por um prazo não superior a cinco anos, renovável 
mediante comprovação de que se mantêm os requisitos de acesso à actividade. --------------------- 
--- Artigo 5.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- […] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 6.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- […] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 7.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- […] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 8.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- […] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 9.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- […] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 10.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- […] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 11.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Licenciamento dos veículos-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 — Os veículos afectos ao transporte em táxi estão sujeitos a uma licença a emitir pela 
Câmara Municipal de Azambuja, nos termos do capítulo IV do presente Regulamento.-------------- 
--- 2 — A licença emitida pela Câmara Municipal de Azambuja deverá ser comunicada pelo 
interessado, à Direcção-Geral de Transportes Terrestres e Fluviais, para efeitos de averbamento 
no alvará. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 — A licença do táxi e o alvará ou sua cópia certificada pela DGTTF devem estar a bordo do 
veículo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 12.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- […] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 13.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Locais de estacionamento --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 — Na área do município de Azambuja são permitidos os seguintes regimes de 
estacionamento:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Estacionamento fixo, nos locais a seguir discriminados:-------------------------------------------------- 
--- Freguesia de Alcoentre: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Tagarro — Largo de 25 de Abril;-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quebradas — Rua de João Ruivo, 40;------------------------------------------------------------------------ 
--- Espinheira — Rua da Fonte, 13;-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Alcoentre — Rua do Conselheiro Frederico Arouca, em frente ao mercado diário. ---------------- 
--- Freguesia de Aveiras de Baixo;--------------------------------------------------------------------------------- 
--- Freguesia de Aveiras de Cima: --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Aveiras de Cima — Largo dos Combatentes. --------------------------------------------------------------- 
--- Freguesia de Azambuja:------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Azambuja — Junto à Estação da CP; e nos dias de mercado mensal dois lugares junto ao 
mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Freguesia de Manique do Intendente:------------------------------------------------------------------------- 
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--- Manique do Intendente — Largo Pina Manique, junto da Junta de Freguesia de Manique do 
Intendente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Freguesia de Vale do Paraíso: ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Vale do Paraíso — Rua Senhora do Ó.----------------------------------------------------------------------- 
--- Freguesia de Vila Nova da Rainha: ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Vila Nova da Rainha — Rua Manuel Joaquim Alves Dinis.----------------------------------------------- 
--- Freguesia de Vila Nova de São Pedro.------------------------------------------------------------------------ 
--- 2 — Pode a Câmara Municipal de Azambuja, no uso das suas competências próprias em 
matéria de ordenação do trânsito, alterar, dentro da área para que os contingentes são fixados, 
os locais onde os veículos podem estacionar, ouvidos os interessados, organizações sócio-
profissionais do sector e respectiva junta de freguesia do local, quer no regime de 
estacionamento condicionado, quer no regime de estacionamento fixo. --------------------------------- 
--- 3 — Excepcionalmente, por ocasião de eventos que determinam um acréscimo excepcional 
de procura, a Câmara Municipal de Azambuja poderá criar locais de estacionamento temporário 
dos táxis, em local diferente do fixado e definir as condições em que é autorizado nesses locais.  
--- 4 — Os locais destinados ao estacionamento de táxi serão devidamente assinalados através 
de sinalização horizontal e vertical.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 14.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Fixação de contingentes------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 — O número de táxis em actividade no município será estabelecido por um contingente 
fixado pela Câmara Municipal de Azambuja e que abrangerá as seguintes freguesias: -------------- 
--- a) Alcoentre — 4;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Azambuja — 5; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Aveiras de Cima — 3;------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- d) Aveiras de Baixo — 1; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) Vale do Paraíso — 1; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- f) Vila Nova da Rainha — 1; ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- g) Vila Nova de São Pedro — 1;-------------------------------------------------------------------------------- 
--- h) Manique do Intendente — 2; --------------------------------------------------------------------------------- 
--- i) Maçussa — 0. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 — O contingente será reajustado pela Câmara Municipal de Azambuja, quando tal se 
demonstre necessário, mas nunca com uma periodicidade inferior a dois anos, e será sempre 
precedida da audição prévia das entidades representativas do sector.----------------------------------- 
--- 3 — Os contingentes e os respectivos reajustamentos são comunicados à Direcção-Geral de 
Transportes Terrestres e Fluviais e às autoridades representativas do sector aquando da sua 
fixação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 15.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Táxis para pessoas com mobilidade reduzida--------------------------------------------------------------- 
--- 1 — A Câmara Municipal de Azambuja atribuirá licenças de táxi para o transporte de pessoas 
com mobilidade reduzida, desde que devidamente adaptados, de acordo com as regras definidas 
por despacho do Director-Geral dos Transporte Terrestres e Fluviais.------------------------------------ 
--- 2 — As licenças a que se refere o número anterior são atribuídas pela Câmara Municipal de 
Azambuja, fora do contingente e sempre que a necessidade deste tipo de veículos não possa ser 
assegurada pela adaptação dos táxis existentes no município.--------------------------------------------- 
--- 3 — A atribuição de licenças de táxis para transporte de pessoas com mobilidade reduzida 
fora do contingente será feita por concurso, nos termos estabelecidos neste Regulamento.-------- 
--- Artigo 16.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- […] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 17.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Concurso público--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 — A atribuição de licença para o transporte em táxi é efectuada por concurso público 
limitado a titulares de alvará emitido pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres e Fluviais, e 
dentro do contingente fixado, tendo em conta as necessidades do município.-------------------------- 
--- 2 — Podem também concorrer os trabalhadores por conta de outrem, bem como os membros 
de cooperativas licenciadas pela DGTTF, desde que preencham as condições de acesso e 
exercício da profissão definidas nos termos do Decreto – Lei n.º 251/98, de 18 de Agosto.--------- 
--- 3 — O concurso público é aberto por deliberação da Câmara Municipal de Azambuja, de onde 
constará também a aprovação do programa de concurso.--------------------------------------------------- 
--- 4 — No caso de a licença em concurso ser atribuída a um concorrente individual, este dispõe 
de um prazo de 180 dias para licenciamento da actividade, findo o qual caduca o respectivo 
direito à licença. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 18.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Júri do concurso----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 — O concurso é dirigido por um júri designado pela Câmara Municipal de Azambuja, em 
número ímpar com, pelo menos, três membros efectivos, um dos quais presidirá e dois 
suplentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 — Compete ao júri a realização de todas as operações do concurso, podendo para o efeito 
solicitar o apoio de outras entidades.------------------------------------------------------------------------------ 
--- 3 — O júri só pode funcionar quando estiverem presentes todos os seus membros.-------------- 
--- 4 — O júri deve fundamentar em acta as suas deliberações e as mesmas são aprovadas por 
maioria dos votos, não sendo admitida a abstenção.---------------------------------------------------------- 
--- 5 — Nas deliberações em que haja voto de vencido por algum membro do júri menciona-se 
em acta essa circunstância, devendo o membro em questão fazer exarar as razões da sua 
discordância. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 19.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- […] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 20.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- […] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 21.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Programa de concurso-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 — O programa de concurso define os termos a que obedece o concurso e especificará, 
nomeadamente, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Identificação do concurso; ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- b) Identificação da entidade que preside ao concurso; ---------------------------------------------------- 
--- c) O endereço do município, com menção do horário de funcionamento; ---------------------------- 
--- d) A data limite para a apresentação das candidaturas; -------------------------------------------------- 
--- e) Os requisitos mínimos de admissão ao concurso; ------------------------------------------------------ 
--- f) A forma que deve revestir a apresentação das candidaturas, nomeadamente modelos de 
requerimentos e declarações;--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- g) Os documentos que acompanham obrigatoriamente as candidaturas; ---------------------------- 
--- h) Os critérios que presidirão à ordenação dos candidatos e consequente atribuição de 
licenças.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2 — Da identificação do concurso constará, expressamente, a área e o regime de 
estacionamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Artigo 22.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Requisitos de admissão a concurso --------------------------------------------------------------------------- 
--- Só podem apresentar-se a concurso as empresas, empresários em nome individual, 
cooperativas titulares de alvará emitido pela DGTTF e os membros das cooperativas licenciadas 
pela DGTTF, os trabalhadores por conta de outrem, que preencham as condições de acesso, 
exercício da profissão definidos pelo artigo 4.º do Decreto – Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto. ----- 
--- Artigo 23.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- […] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 24.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Da candidatura------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 — A candidatura é feita mediante requerimento dirigido ao presidente da Câmara, de acordo 
com o modelo a aprovar pela Câmara Municipal de Azambuja e deverá ser acompanhada dos 
seguintes documentos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Documento comprovativo de que é titular do alvará emitido pela Direcção-Geral de 
Transportes Terrestres e Fluviais ou, no caso de concorrente individual, trabalhador por conta de 
outrem ou membro de cooperativa licenciada, documento comprovativo do preenchimento dos 
requisitos de acesso à actividade, ou seja, certificado do registo criminal, certificado de 
capacidade profissional válido para o transporte em táxi; ---------------------------------------------------- 
--- b) Documento comprovativo de que se encontra regularizada a sua situação relativamente às 
contribuições para a segurança social; --------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Documento comprovativo de que se encontra em situação regularizada, relativamente a 
impostos e taxas, ao Estado e ao Município, respectivamente.--------------------------------------------- 
--- d) Documento relativo ao número de postos de trabalho, com carácter de permanência, 
afectos à actividade e com a categoria de motorista.---------------------------------------------------------- 
--- 2 — Para efeitos das alienas b) e c) do número anterior, considera-se que têm a situação 
regularizada os contribuintes que preencham os seguintes requisitos: ----------------------------------- 
--- a) Não sejam devedores perante a Fazenda Nacional e o Município de quaisquer impostos ou 
prestações tributárias, taxas e respectivos juros;--------------------------------------------------------------- 
--- b) Estejam a proceder ao pagamento da dívida em prestações nas condições e termos 
autorizados; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Tenham reclamado, recorrido ou impugnado judicialmente aquelas dívidas, salvo se, pelo 
facto de não ter sido prestada garantia nos termos do Código de Processo Tributário, não tiver 
sido suspensa a respectiva execução.---------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 — No caso de concorrentes individuais, deverão ainda ser entregues os seguintes 
documentos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a) Documento comprovativo do tempo de exercício da profissão, emitido pela segurança 
social ou, no caso de motoristas da administração central, regional ou local do organismo 
respectivo, se for caso disso; --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Documento comprovativo de residência; ----------------------------------------------------------------- 
--- c) Documento comprovativo da qualidade de sócio de cooperativa licenciada pela DGTTF, se 
for caso disso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 25.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Análise das candidaturas----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Findo o prazo fixado para apresentação das candidaturas e sem prejuízo do disposto no n.º 5 
do artigo 23.º, o júri do concurso apresentará à Câmara Municipal de Azambuja, no prazo de 10 
dias, um relatório fundamentado com a classificação ordenada dos candidatos, para efeitos de 
atribuição da licença, de acordo com o critério de classificação fixado.----------------------------------- 
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--- Artigo 26.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Critérios de atribuição de licenças------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 — Na classificação dos concorrentes e na atribuição de licenças serão tidos em 
consideração os seguintes critérios de preferência, por ordem decrescente: --------------------------- 
--- a) Nunca ter sido contemplado em concursos anteriores realizados após a aprovação do 
presente Regulamento;----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Localização da sede social na freguesia para que é aberto o concurso; -------------------------- 
--- c) Localização da sede social em freguesia da área do município;------------------------------------- 
--- d) Número de anos de actividade efectiva no sector;------------------------------------------------------ 
--- e) Número de postos de trabalho com carácter de permanência afectos a cada viatura, 
referente aos dois anos anteriores ao do concurso; ----------------------------------------------------------- 
--- 2 — A cada candidato será concedida apenas uma licença em cada concurso, pelo que 
deverão os candidatos, na apresentação da candidatura, indicar as preferências das freguesias a 
que concorrem.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 27.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Atribuição de licença ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 — A Câmara Municipal de Azambuja, tendo presente o relatório apresentado, deve, antes 
de proferir a decisão final, proceder à audiência prévia dos candidatos, nos termos previstos nos 
artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo. ------------------------------------ 
--- 2 — Os candidatos dispõem de 15 dias úteis após a notificação do projecto de decisão final 
para se pronunciarem.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 3 — Havendo reclamações dos candidatos, serão as mesmas analisadas pelo júri do 
concurso que elaborou o relatório de classificação inicial e que apresentará à Câmara Municipal 
um relatório final, devidamente fundamentado, para decisão definitiva sobre a atribuição de 
licença. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4 — Da deliberação que decida a atribuição de licença devem constar obrigatoriamente os 
seguintes elementos:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Identificação do titular de licença;--------------------------------------------------------------------------- 
--- b) A freguesia, ou área do município, em cujo contingente se inclui a licença atribuída;---------- 
--- c) O regime de estacionamento e o local de estacionamento, se for caso disso; ------------------- 
--- d) O número dentro do contingente; --------------------------------------------------------------------------- 
--- e) No caso da licença em concurso ser atribuída a concorrente individual a indicação do prazo 
de 180 dias para efeitos de licenciamento para o exercício da actividade junto da Direcção-Geral 
Transportes Terrestres, sob pena de caducidade do direito à licença. ------------------------------------ 
--- Artigo 28.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Emissão de licença ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 — Dentro do prazo de 90 dias que, o futuro titular da licença tem fixado para iniciar a 
exploração da actividade deve apresentar o veículo para verificação das condições constantes 
da Portaria n.º 277-A/99, de 15 de Abril, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 
1318/2001, de 29 de Novembro, e a Portaria 1522/2002, de 19 de Dezembro. ------------------------ 
--- 2 — Após a realização da vistoria ao veículo nos termos do número anterior, e nada havendo 
a assinalar, a licença é emitida pelo Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, a pedido do 
interessado, devendo o requerimento ser feito em impresso próprio fornecido pela Câmara 
Municipal de Azambuja, e ser acompanhado dos seguintes documentos, os quais serão 
devolvidos ao requerente após conferência: -------------------------------------------------------------------- 
--- a) Alvará de acesso à actividade emitido pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres e 
Fluviais;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- b) Certidão emitida pela conservatória do registo comercial ou bilhete de identidade, no caso 
de pessoas singulares; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Livrete do veículo e título de registo de propriedade;--------------------------------------------------- 
--- 3 — Pela emissão da licença é devida a taxa prevista na tabela anexa ao presente 
Regulamento e actualizável anualmente nos termos do índice de inflação. ----------------------------- 
--- 4 — Por cada averbamento que não seja da responsabilidade do município, é devida a taxa 
prevista na dita tabela, e actualizável anualmente nos termos do índice de inflação. ----------------- 
--- 5 — Pela emissão de segunda via da licença, é devida a taxa prevista na dita tabela, e 
actualizável anualmente nos termos do índice de inflação. -------------------------------------------------- 
--- 6 — Por cada transmissão da licença é devida a taxa prevista no número cinco do presente 
artigo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 7 — A Câmara Municipal de Azambuja devolverá ao requerente um duplicado do 
requerimento autenticado, o qual substitui a licença por um período máximo de 30 dias.------------ 
--- 8 — A licença obedece ao modelo e condicionalismo previstos no Despacho n.º 8894/99 (2.ª 
série), da Direcção-Geral de Transportes Terrestres e Fluviais, Diário da República, n.º 104, de 5 
de Maio de 1999.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 29.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Caducidade da licença-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 — A licença do táxi caduca nos seguintes casos:-------------------------------------------------------- 
--- a) Quando não for iniciada a exploração no prazo fixado pela Câmara Municipal de Azambuja, 
que não poderá ser inferior a 90 dias ou, na falta deste, nos 90 dias posteriores à emissão da 
licença; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Quando o alvará emitido pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres e Fluviais caducar 
ou não for renovado; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Quando houver abandono do exercício da actividade nos termos definidos no artigo 36.º;--- 
--- 2 — Caducada a licença, a Câmara Municipal de Azambuja determina a sua apreensão, a 
qual tem lugar na sequência de notificação ao respectivo titular.------------------------------------------- 
--- Artigo 30.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Prova de emissão e renovação do alvará -------------------------------------------------------------------- 
--- Os titulares de licenças emitidas pela Câmara Municipal de Azambuja devem fazer prova da 
emissão e renovação do alvará no prazo máximo de 30 dias, sob pena de aplicação de coima 
prevista no artigo 45.º número 3 do presente Regulamento. ------------------------------------------------ 
--- Artigo 31.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Transmissão das licenças---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 — A transmissão das licenças dos táxis emitidas no âmbito do presente regulamento entre 
entidades habilitadas com alvará deve ser previamente comunicada à Câmara Municipal. --------- 
--- 2 — Em caso de morte do titular da licença, a actividade pode continuar a ser exercida por 
herdeiro legitimário ou cabeça de casal, provisoriamente, por período de um ano a partir da data 
do óbito, durante o qual o herdeiro legitimário ou cabeça de casal deve habilitar-se ao exercício 
da actividade de transportador em táxi, obtendo para o efeito o necessário alvará. ------------------- 
--- 3 — No caso do herdeiro legitimário ou cabeça de casal não se habilitar ao exercício da 
actividade de transportador, poderá ainda transmitir a licença nos termos do número um do 
presente artigo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 32.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [revogado]------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 32.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- [anterior art.º 33.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Publicidade e divulgação da concessão da licença -------------------------------------------------------- 
--- 1 — A Câmara Municipal de Azambuja dará imediata publicidade à concessão da licença 
através de:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Publicação de aviso em boletim municipal, quando exista, e através de edital a afixar nos 
Paços do Município e nas sedes das juntas de freguesia abrangidas;------------------------------------ 
--- b) Publicação de aviso num dos jornais mais lidos na área do município.---------------------------- 
--- 2 — A Câmara Municipal de Azambuja comunicará a concessão da licença e o teor desta às 
seguintes entidades: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Presidente da junta de freguesia respectiva; ------------------------------------------------------------- 
--- b) Comandante da força policial existente no concelho; -------------------------------------------------- 
--- c) Direcção-Geral de Transportes Terrestres e Fluviais; -------------------------------------------------- 
--- d) Direcção-Geral de Viação;------------------------------------------------------------------------------------ 
--- e) Organizações sócio-profissionais do sector. ------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 33.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- [anterior art.º 34.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Dever de informação ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 — A Câmara Municipal de Azambuja comunicará ainda todas as alterações e averbamentos 
efectuados nas licenças às organizações sócio-profissionais do sector. --------------------------------- 
--- 2 — A Câmara Municipal de Azambuja comunicará à DGTTF as aprovações e alterações 
efectuadas ao presente regulamento.----------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 — As empresas, bem como os empresários em nome individual, com as devidas 
adaptações, devem comunicar à Câmara Municipal de Azambuja as alterações ao pacto social, 
designadamente modificações na administração, direcção ou gerência, bem como mudança de 
sede, no prazo de 30 dias a contar da sua ocorrência, sob pena de aplicação de coima prevista 
no artigo 45.º número 2 alínea f) do presente regulamento. ------------------------------------------------- 
--- Artigo 34.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior art.º 35.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Obrigações fiscais-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No âmbito do dever de cooperação com a administração fiscal que impende sobre as 
autarquias locais, a Câmara Municipal de Azambuja comunicará à direcção de finanças 
respectiva a emissão de licenças para exploração da actividade de transporte em táxi. ------------- 
--- Artigo 35.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior art.º 36.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 36.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior art.º 37.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 37.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior art.º 38.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Transporte de bagagens e de animais ------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 — O transporte de bagagens só pode ser recusado nos casos em que as suas 
características prejudiquem a conservação do veículo.------------------------------------------------------- 
--- 2 — É obrigatório o transporte de cães-guia de passageiros invisuais, e de cadeiras de rodas 
ou outros meios de marcha de pessoas com mobilidade reduzida, bem como de carrinhos e 
acessórios para o transporte de crianças.------------------------------------------------------------------------ 
--- 3 — Não pode ser recusado o transporte de animais de companhia, desde que devidamente 
acompanhados e acondicionados, salvo motivo atendível, designadamente a perigosidade, o 
estado de saúde ou de higiene. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- 4 — Pelo transporte de bagagens e animais poderá ser exigido pagamento de um suplemento 
adicional, previsto na convenção celebrada com a Direcção-Geral da Empresa. ---------------------- 
--- Artigo 38.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior art.º 39.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 39.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior art.º 40.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 40.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior art.º 41.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 41.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior art.º 42.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 42.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior art.º 43.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entidades fiscalizadoras ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- São competentes para a fiscalização das normas constantes do presente Regulamento, a 
Direcção-Geral de Transportes Terrestres e Fluviais, a Inspecção-Geral das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicações, a Câmara Municipal de Azambuja, a Guarda Nacional 
Republicana e a Polícia de Segurança Pública. ---------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 43.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior art.º 44.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 44.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior art.º 45.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Processamento das contra-ordenações ---------------------------------------------------------------------- 
--- 1 — O processamento das contra-ordenações previstas nos números 2 e 3 do artigo 46.º do 
presente Regulamento compete à Câmara Municipal de Azambuja, e a aplicação das coimas é 
da competência do presidente da Câmara Municipal.--------------------------------------------------------- 
--- 2 — A Câmara Municipal de Azambuja comunicará à DGTTF e às organizações sócio-
profissionais do sector as infracções cometidas e respectivas sanções. --------------------------------- 
--- 3 — O processamento das contra-ordenações previstas no n.º 1 do artigo 46.º, artigo 47.º e 
artigo 48.º do presente Regulamento compete à DGTTF, e a aplicação das coimas é da 
competência do Director--Geral de Transportes Terrestres e Fluviais.------------------------------------ 
--- Artigo 45.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior art.º 46.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Infracções ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 — Sem prejuízo das competências atribuídas a outras entidades fiscalizadoras pelos artigos 
27.º, 28.º, 29.º, n.º 1 do artigo 30.º, artigo 31.º, bem como das sanções acessórias previstas no 
artigo 33.º do Decreto – Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, constitui contra-ordenação punível com 
coima:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) O exercício da actividade sem o alvará a que se refere o artigo 3.º do Decreto – Lei n.º 
251/98, de 11 de Agosto, é punível com coima de 1247 euros a 3740 euros ou de 4988 euros a 
14 964 euros, consoante se trate de pessoas singular ou colectiva; -------------------------------------- 
--- b) O incumprimento do dever de informação disposto no artigo 9.º do Decreto – Lei n.º 251/98, 
de 11 de Agosto, é punível com coima de 100 euros a 300 euros; ---------------------------------------- 
--- c) A utilização do veículo não licenciado ou não averbado no alvará para o exercício da 
actividade é punível com coima de 1247 euros a 3740 euros; ---------------------------------------------- 
--- d) A viciação do alvará ou da licença do veículo, sem prejuízo da responsabilidade criminal a 
que houver lugar, é punível com coima de 1247 euros a 3740 euros;------------------------------------- 
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--- e) A não apresentação da licença do táxi ou da sua cópia certificada no acto de fiscalização 
constitui contra-ordenação e é punível com a coima prevista para a alínea c) do número 
seguinte, salvo se o documento em falta for apresentado no prazo de oito dias à autoridade 
indicada pelo agente de fiscalização, caso em que a coima a aplicar será de 50 euros a 250 
euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 — Constitui ainda contra-ordenação punível com coima de 150 euros a 449 euros as 
seguintes infracções:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) O incumprimento dos regimes de estacionamento previstos no artigo 13.º do presente 
Regulamento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) A inobservância das normas de identificação e características dos táxis referidas no artigo 
10.º do presente Regulamento;------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) A inexistência dos documentos a que se refere o n.º 3 do artigo 11.º do presente 
Regulamento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) O abandono da exploração do táxi nos termos do artigo 36.º do presente Regulamento;----- 
--- e) O incumprimento do disposto no artigo 12.º; ------------------------------------------------------------- 
--- f) O incumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 33.º---------------------------------------------------- 
--- 3 — Constitui contra-ordenação punível com coima de 150 euros a 449 euros a falta de prova 
de renovação do alvará previsto no n.º 1 do artigo 30.º do presente Regulamento. ------------------- 
--- Artigo 46.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior art.º 47.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 47.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior art.º 48.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sanções acessórias ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 — Com a aplicação de coima prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 46.º pode ser 
decretada a sanção acessória de interdição do exercício de actividade de transportador em táxi.- 
--- 2 — Com aplicação de qualquer das coimas previstas nas alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 
46.º pode ser decretada a sanção acessória de suspensão da licença ou alvará. --------------------- 
--- 3 — As sanções de interdição de exercício da actividade ou de suspensão de licença ou 
alvará têm duração máxima de dois anos.----------------------------------------------------------------------- 
--- 4 — No caso de suspensão de licença ou alvará, a empresa infractora é notificada para 
proceder voluntariamente ao depósito do respectivo alvará na DGTTF, sob pena de apreensão. - 
--- Artigo 48.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior art.º 49.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 49.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior art.º 50.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 50.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior art.º 51.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Norma Revogatória ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- São revogadas todas as disposições regulamentares aplicáveis ao transporte em táxi que 
contrariem o estabelecido no presente Regulamento. -------------------------------------------------------- 
--- Artigo 51.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- [anterior art.º 52.º] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entrada em vigor --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Regulamento entra em vigor no 15.º dia após a sua publicação.------------------------ 
--- ANEXO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- TABELA DE TAXAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Emissão da Licença …………………………………………………………………… 600 euros----- 
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--- Averbamento…………………………………………………………. …………………. 50 euros----- 
--- Emissão de 2.ª Via …………...……………………………………….……………...…. 50 euros ---- 
--- Transmissão de licença …………………………………………...........……………… 50 euros ----  
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que, durante o período de discussão pública, não houve 
sugestões ou reclamações, assim pretende-se a aprovação da versão definitiva do Regulamento 
Municipal da Actividade de Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de 
Passageiros – Táxi, que será, posteriormente, remetido para deliberação da Assembleia 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                              
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta Nº 18 / VP-LS / 2006 e a Alteração ao 
Regulamento Municipal da Actividade de Transporte Público de Aluguer em Veículos 
Automóveis Ligeiros de Passageiros – Táxi aprovadas por unanimidade. ------------------------------- 
Ponto 6 – Campanha da Cal – Proposta Nº 10 / V-JMP / 2006 ------------------------------------------  
--- O Sr. Ver. José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------- 
--- “Considerando o êxito obtido em anos anteriores com a denominada “Campanha da Cal”, 
levada a efeito durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro, com a colaboração das 
Juntas de Freguesia do Município; -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tendo em conta que com esta acção pretende-se sensibilizar os Munícipes a caiarem as 
suas residências – distribuindo-se cal – contribuindo dessa forma para um maior 
embelezamento do património construído.----------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que novamente nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro para quadriénio 2006/2009, 
seja levada a efeito a “Campanha da Cal”, nos moldes praticados em anos anteriores.”------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta proposta visa a continuação da 
“Campanha da Cal”, para o quadriénio 2006/ 2009. ----------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta Nº 10 / V-JMP / 2006 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 7 – Feira de Maio – Trabalho Extraordinário – Proposta Nº 11 / V-JMP / 2006------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Tendo em conta a realização da Feira de Maio/ 2006 torna-se necessário que os funcionários 
de alguns sectores de actividade desta Autarquia efectuem trabalho extraordinário, tal como é 
referido na informação que junto se anexa.---------------------------------------------------------------------- 
--- Porém, é provável que tal trabalho extraordinário exceda e ultrapasse os limites estipulados 
por Lei – art. 27º 1 e 30º 1 do DL. 259/98, de 18.08. ---------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Câmara Municipal dê autorização excepcional para proceder ao processamento das horas 
excedentes efectuadas, pelos trabalhadores municipais, no decorrer do Mês de Maio/ 2006.” ----- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que, para a realização da Feira de Maio, 
existem serviços que excedem os limites estipulados por Lei, assim propõe autorização para o 
processamento das horas excedentes realizadas pelos funcionários da Câmara. --------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que, depois de consultar a Lei em causa, ficou com 
dúvidas acerca da viabilidade legal de cumprimento de requisitos exigidos, pois esta é uma 
competência do Sr. Presidente da Câmara e não se recorda de ter sido delegada no Vereador 
que apresenta a proposta. Acrescentou que considera a presente proposta como o cheque em 
branco, pois não existe informação anexa sobre as categorias implicadas na preparação da 
Feira, previsão do número de horas excedentes e verba envolvidas em anos transactos.----------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o diploma tem artigos próprios para a Administração Local e 
no seu artigo 30, refere que é possível, em situações indispensáveis em circunstâncias 
excepcionais e por períodos limitados de tempo. As suas competências em termos de Pessoal, 
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foram delegadas no Sr. Vereador José Manuel Pratas, mas só diz respeito às horas 
extraordinárias abaixo dos limites fixados por Lei. ------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que esta proposta arrasta por si, a autorização de 
despesa, da qual não há qualquer tipo de previsão do montante, nem afirmação acerca das 
categorias profissionais abrangidas pela autorização. -------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas acrescentou que estas horas são mais vocacionadas 
para o pessoal operário, de limpeza e motoristas, mas que mesmo com esta autorização 
excepcional, todas as horas realizadas, terão que ter autorização prévia do responsável pelo 
serviço, no sentido de apenas serem efectuadas as horas extraordinárias extremamente 
necessárias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 11 / V-JMP / 2006 aprovada por maioria, com 
seis votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------- 
Ponto 8 – Aveiras de Cima Sport Clube – Estatuto de Utilidade Pública – Proposta Nº 17 / 
V-ML / 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que o Aveiras de Cima Sport Clube manifestou junto da Câmara Municipal a intenção de 
instruir junto do Governo procedimento com vista à obtenção do Estatuto de Utilidade Pública 
previsto no Decreto-Lei nº 460/77, de 7 de Novembro; ------------------------------------------------------- 
--- Que o procedimento em questão carece de parecer fundamentado da Câmara Municipal, nos 
termos do art. 5º, nº 2 do referido diploma legal; --------------------------------------------------------------- 
--- Que o Aveiras de Cima Sport tem mantido, desde 1960, uma actividade ininterrupta de 
relevante interesse para o Município de Azambuja e para a Freguesia de Aveiras, promovendo o 
acesso à prática desportiva à população. ------------------------------------------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal delibere aprovar o parecer em anexo, ao abrigo da competência 
prevista no art. 64º, nº 3, alínea a) da Lei das Autarquias Locais.”----------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que o Aveiras de Cima Sport Clube manifestou 
vontade de avançar, junto da Administração Central, com o pedido de Estatuto de Utilidade 
Pública. Todo este procedimento carece, da parte da Câmara Municipal, de parecer que 
fundamente a relevância da actividade exercida pela Colectividade e interesse para o concelho, 
o que se propõe através da presente proposta. ----------------------------------------------------------------    
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 17 / V-ML / 2006 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 9  – Associação Música, Educação e Cultura – Aditamento ao Protocolo e Apoio 

Financeiro – Proposta Nº 16 / V-ML / 2006 ------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e o Aditamento ao Protocolo que a 
seguir se transcrevem:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que a Educação e o Património, Cultura e Ciências constituem uma das 
atribuições afectas ao município, nomeadamente apoiando projectos e agentes culturais não 
profissionais (Lei 159/99, art. 20º f); ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que à Câmara Municipal de Azambuja é permitida a celebração de Protocolos 
com instituições públicas, privadas e cooperativas, com vista ao desenvolvimento das 
competências acima referidas;-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e a Associação 
Música – Educação e Cultura em 25 de Novembro de 2002; ----------------------------------------------- 
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--- Considerando ainda as alterações administrativas e organizativas e tornadas públicas da 
Associação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara delibere aprovar o aditamento ao Protocolo existente conforme proposta 
anexa; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara delibere atribuir uma contribuição extraordinária no valor de 2.124,91€, 
conforme foi solicitado a todos ao associados como Promotores Regionais afim de fazer face a 
novas necessidades administrativo-financeiras da Associação e na condição de todos os 
Promotores procederem de igual modo.”------------------------------------------------------------------------- 
--- Aditamento ao Protocolo de Adesão entre a Câmara Municipal de Azambuja e a 
Associação Música – Educação e Cultura-------------------------------------------------------------------- 
--- Entre:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Primeira Outorgante: Associação Música – Educação e Cultura, associação cultural sem fins 
lucrativos, Pessoa Colectiva de Utilidade Pública número 502 741 481, com sede no Edifício 
Standard Eléctrica, Travessa da Galé, número trinta e seis, em Lisboa, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número 220/960307, adiante designada 
por Associação, representada para o efeito pelos Presidente e Vogal da Direcção, Dra. Gabriela 
Canavilhas e Dr. Jean Pierre Gomes------------------------------------------------------------------------------ 
--- e------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Segunda Outorgante: A Câmara Municipal de Azambuja, titular do Cartão de Identificação de 
Pessoa Colectiva de Direito Público número 506 821 480, com sede na Praça do Município, nº 
19, 2050-315 Azambuja, representada para o efeito pelo seu Presidente, Senhor Joaquim 
António Sousa Neves Ramos, portador do B.I. 1286305 emitido a 21 de Junho de 2001 pelo 
Arquivo de identificação de Lisboa.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Nos termos das deliberações tomadas por esta Câmara Municipal, e sob proposta da 
direcção da Associação Música Educação e Cultura, foram aprovadas as seguintes alterações 
ao Protocolo em vigor entre as duas Instituições, nos termos seguintes: -------------------------------- 
--- É celebrado e reciprocamente aceite alterar a redacção da Cláusula 5ª e Cláusula 6ª ao 
Protocolo entre ambas as partes celebrado em 25 de Novembro de 2002, que passará a ter a 
seguinte redacção, ficando a fazer parte integrante do referido Protocolo, com efeitos a 1 de 
Janeiro de 2006: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As contrapartidas em serviços a prestar anualmente pela Primeira Outorgante à Segunda, no 
âmbito deste Protocolo, são as seguintes:----------------------------------------------------------------------- 
--- 5.1. A atribuição anual das manifestações culturais a seguir discriminadas, realizadas pela 
Primeira Outorgante, e cujos títulos referirão, sempre em exclusivo, o nome da Segunda 
Outorgante:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) 1 Concerto pela Orquestra Metropolitana de Lisboa;--------------------------------------------------- 
--- b) 1 Concerto Comentado pela Orquestra Académica Metropolitana; --------------------------------- 
--- c) 3 Concertos de música de câmara/ recitais por grupos da Orquestra Metropolitana de 
Lisboa;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 5.2. Os espectáculos objecto dos serviços prestados pela Primeira Outorgante à Segunda, no 
âmbito deste Protocolo, são fornecidos incluindo os respectivos programas impressos, 
elaborados pela Primeira Outorgante, os quais conterão sempre, na primeira página, a 
referência ao patrocínio exclusivo da Câmara Municipal de Azambuja. ---------------------------------- 
--- 5.3. Indicação em todas as manifestações artísticas e em todos os locais onde funcione a 
Orquestra Metropolitana de Lisboa, a Academia Nacional Superior de Orquestra e o 
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Conservatório Metropolitano de Música de Lisboa do nome da Câmara Municipal de Azambuja, 
incluído por ordem alfabética na lista dos Promotores Regionais, que integrará a lista de 
entidades que financiam a Associação, logo a seguir aos Promotores Extraordinários, ou, na 
ausência destes, aos Promotores Nacionais. ------------------------------------------------------------------- 
--- 5.4. Inclusão do nome da Câmara Municipal de Azambuja, na qualidade de Promotor 
Regional, em todos os documentos escritos de promoção, quer da Associação, quer da 
Orquestra Metropolitana de Lisboa, da Orquestra Académica Metropolitana, da Academia 
Nacional Superior de Orquestra e do Conservatório Metropolitano de Música de Lisboa. ----------- 
--- 5.5. Apropriação gratuita, por parte da Segunda Outorgante, da maioria dos lugares das salas 
onde decorram as manifestações culturais que a ela estejam afectas. ----------------------------------- 
--- 5.6. Reserva de uma quota de 2% do numerus clausus anual da Academia Nacional Superior 
da Orquestra e do Conservatório Metropolitano de Música de Lisboa para candidatos a alunos 
residentes no Concelho de Azambuja, quando em condições de igualdade com outros 
concorrentes nos processos de admissão àqueles estabelecimentos de ensino: ---------------------- 
--- Cláusula Sexta------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 6.1. A Segunda Outorgante responsabiliza-se pela obtenção dos espaços onde pretende 
utilizar os serviços prestados pela Primeira, e nomeadamente pela cobertura de quaisquer 
eventuais custos inerentes à cedência de tais espaços, bem como do piano quando necessário.- 
--- 6.2. A Segunda Outorgante responsabiliza-se pelo transporte dos músicos envolvidos nas 
acções descritas nas alíneas a) e b) e do número 5.1. da Cláusula Quinta, bem como, sempre 
que as acções descritas nas alíneas a), b) e c) do número 5.1. da mesma Cláusula decorram à 
noite, pelo jantar fornecido aos músicos e pessoal técnico nelas envolvido. ---------------------------- 
--- 6.3. As datas, repertório e locais de todos os eventos compreendidos no âmbito da Cláusula 
Quinta serão acordados trimestralmente entre as duas Outorgantes, tendo em conta as 
disponibilidades e interesses de cada uma, e sendo as datas disponíveis dentro de cada 
temporada, que decorre de Outubro a Junho, comunicadas pela Primeira Outorgante à Segunda 
durante o mês de Julho.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta vai ao encontro da política cultural 
praticada pela Câmara, que tem o programa “Mi Fá Música”, para ensino de música desde o 
pré-escolar ao 1º ciclo, de modo a incentivar o interesse pela música. As bandas têm realizado 
cursos de aperfeiçoamento em vários instrumentos, protocolo celebrado com a Associação 
Música – Educação e Cultura, agora em aditamento ao referido protocolo pretende-se estender 
os cursos a instrumentos de corda, escassos nas bandas do concelho. --------------------------------- 
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 16 / V-ML / 2006 e o Aditamento ao 
Protocolo aprovados por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 10 – Normas de Apoio a Colectividades – Proposta Nº 15 / V-ML / 2006 ------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a dinamização da vida cultural, recreativa e desportiva no Concelho deve ser estimulada 
pela participação efectiva dos cidadãos, nomeadamente através das suas Colectividades ou 
Associações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 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 Colectividades ou Associações do ponto 
de vista social e financeiro; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que importa definir com clareza as regras de cooperação com as Colectividades e 
Associações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- Que estão a ser elaboradas as novas “Normas para Atribuição de Subsídios a Colectividades 
e Associações de Carácter Desportivo, Recreativo e Cultural” do Município de Azambuja e que 
não estão concluídas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que as actuais “Normas para Atribuição de Subsídios a Colectividades e Associações de 
Carácter Desportivo, Recreativo e Cultural”, vigorem até à conclusão e aprovação das novas.” --- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a Câmara está a reformular as normas para a 
atribuição de subsídios às colectividades, no sentido de definir as regras de cooperação, uma 
vez que este procedimento ainda não se encontra concluído, propõe que as normas 
anteriormente aprovadas vigorem até nova aprovação. ------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 15 / V-ML / 2006 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 11 – Informações -------------------------------------------------------------------------------------------- 
11.1. Informação N.º 4 / P / 06 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 13 de Fevereiro, que se 
anexam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 1ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais----------------------------------------------------------- 
--- 1ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos” ------------------------------------------------------- 
--- 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 dezassete horas e dez minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião. -- 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------ 
  
 
 
 


