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------------ ACTA DA REUNIÃO  ACTA DA REUNIÃO  ACTA DA REUNIÃO  ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO DIA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO DIA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO DIA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO DIA 23232323    DEDEDEDE    JANEIROJANEIROJANEIROJANEIRO DE 200 DE 200 DE 200 DE 2006666    ------------     
------------ LOCAL DA REUNIÃO LOCAL DA REUNIÃO LOCAL DA REUNIÃO LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. --------------------------------------------------------------------  
--- A reunião teve início às quinze horas e dez minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, o Sr. Presidente 
Joaquim António Neves Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco 
António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria 
Correia Ferreira e, pelo Grupo da CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. -------------------------------------  
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos. -   

ANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIA    
------------ ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não havendo informações a prestar, o Sr. Presidente passou, de imediato, ao ponto seguinte do período “Antes da 
Ordem do Dia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------ INTERVENÇÕES DO PÚBLICO  INTERVENÇÕES DO PÚBLICO  INTERVENÇÕES DO PÚBLICO  INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Aludindo a uma informação do Sr. Presidente que a Estradas de Portugal (EP) estaria a definir um novo traçado 
para a variante de Aveiras, o Sr. José Rodrigues de Almeida perguntou se está previsto um novo Plano de Pormenor 
substituindo o de Novembro de 2003. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que, na altura, não conhecia exactamente qual era o traçado que a EP tinha 
proposto. Tem agora conhecimento que há uma passagem por baixo da passagem desnivelada existente e confirma-se 
a não existência de ónus sobre os terrenos propriedade da família Piteira. Desconhece se do ponto de vista jurídico 
tem que haver alguma correcção ao Plano de Pormenor. --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. José Rodrigues de Almeida pediu informação sobre o processo de legalização da Urbanização dos Chães. ----- 
--- Em resposta, o Sr. Presidente disse que decorre, em Tribunal, um processo relativo ao número de fogos da 
urbanização, sendo que a Câmara discorda da interpretação dos técnicos do IGAT. Do ponto de vista da Câmara a 
urbanização está perfeitamente legal e, se for necessária qualquer certidão ou declaração para a venda ou qualquer 
outra operação, esta será concedida. Em ultima análise, se a tese da Câmara não vencer, a revisão do PDM irá 
colmatar a situação, dado estar proposto, em Aveiras de Cima, o aumento de um piso ao nível da capacidade 
construtiva. É impossível dizer qual é o prazo da revisão do PDM. Da parte da Câmara todos os elementos têm sido 
fornecidos. Por seu lado a CCDR e a Comissão de Acompanhamento andam há muito tempo a recolher os pareceres 
das várias dezenas de entidades que têm que se pronunciar sobre a matéria. Por exemplo, uma das peças prévias à 
marcação da REN bruta é a definição das zonas alagáveis do Município, que é da responsabilidade do Instituto da 
Água. O parecer foi solicitado há cerca de um ano, não se obteve resposta e soube-se, há cerca de um mês, que o 
parecer tinha sido enviado, em Maio, para a Câmara de Benavente, onde estava arquivado. De facto, a pulverização 
de tudo quanto é prazo admissível, por parte da Administração Central, é incompatível com qualquer estratégia de 
desenvolvimento do País, nomeadamente quando se prevê a instalação do aeroporto internacional. ------------------------ 
------------ INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES  INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES  INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES  INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tomou a palavra o Sr. Vereador António Nobre que perguntou qual o resultado das iniciativas empreendidas no 
contexto do encerramento das urgências do Centro de Saúde de Azambuja. ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos manifestou publicamente o seu contentamento pelos resultados das eleições 
presidenciais, considerando de parabéns todos os portugueses, pelo civismo e participação demonstradas. Azambuja 
também está de parabéns pois foi respeitado o direito de todos, votantes e não votantes, sempre com o maior 
civismo, o que vem mostrar que temos uma democracia muito sólida, apesar de ainda bastante jovem. Tendo 
conhecimento que iriam ter inicio as obras de recuperação da conduta da EPAL, o Sr. Vereador sugeriu que o piso, 
no local, fosse rebaixado, de forma a permitir o trânsito de veículos pesados e, assim, evitando a sua circulação 
dentro da vila. Aludindo à nova sinalização de trânsito relativa ao estacionamento, o Sr. Vereador expressou 
preocupação quanto à possibilidade de provar o tempo de estacionamento dado que não existem parquímetros e, no 
caso de estacionamento para residentes, qual a forma destes provarem a sua qualidade enquanto tal. Perguntou a 



23.Jan.2006 
 
 

 

 2 

data prevista para a reabertura dos balneários públicos de Azambuja e chamou a atenção para a necessidade de 
correcção da canalização dos tanques públicos, em Vila Nova da Rainha, que tal como se encontra, impossibilita a 
normal utilização da infra-estrutura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em resposta ao Sr. Vereador António Nobre, o Sr. Presidente referiu que, acompanhado pelo Sr. Vice-presidente, 
tem participado nas iniciativas do movimento cívico que se opõe ao fecho do serviço nocturno do Centro de Saúde de 
Azambuja: concentrações junto do Centro de Saúde, concentração e marcha lenta entre a ARS de Lisboa e o Ministério 
da Saúde, debate realizado, na passada quinta-feira, no auditório do Valverde (sem a presença de nenhum responsável 
da Saúde quer ao nível da ARS, quer ao nível do Ministério da Saúde). Enviaram-se ofícios à ARS e ao Sr. Ministro da 
Saúde não só apelando à tradicional forma portuguesa da lamentação, mas com uma atitude pró-activa, propondo 
soluções e, inclusivamente, disponibilizando a Câmara nesse sentido. Na perspectiva da Câmara, o problema não pode 
ser equacionado de uma forma abstracta e automática, dado que a situação de Azambuja não é igual à generalidade 
das situações. Nesta perspectiva, há de facto, um hospital a menos de uma hora, mas é um hospital cuja 
acessibilidade e lotação ou sobrelotação, é do conhecimento público e que o próprio Governo reconhece, ao lançar 
um processo de construção de um novo hospital que vai ser localizado na Castanheira. Por outro lado, Azambuja 
dispõe de um Centro de Saúde novo, pronto a abrir e que tem todas as condições para contribuir para o 
descongestionamento do hospital de Vila Franca. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente às questões levantadas pelo Sr. Vereador António José Matos, o Sr. Presidente disse aceitar a 
sugestão relativa ao rebaixamento da estrada por baixo da conduta, que será analisada do ponto de vista técnico. 
Isto embora se defenda o enterramento da conduta tal como tem vindo a acontecer a montante. Quanto à 
sinalização, a rua principal não comporta estacionamento para residentes e relativamente ao ónus da prova este é da 
responsabilidade da GNR, que tem que efectivamente provar que a pessoa esteve estacionada por mais de uma hora. 
A Câmara tem vindo a fazer uma campanha de sensibilização através da colocação, no pára-brisas, dum bilhete 
informativo. Sobre os balneários públicos, a sua recuperação foi iniciada bastante antes das eleições estando concluída 
e a aguardar a resolução de um problema da parte eléctrica. A obra dos tanques de Vila Nova da Rainha é da 
responsabilidade da Junta de Freguesia e irá informar-se sobre o assunto. ------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente distribuiu pelo executivo o resultado final das eleições Presidenciais do Concelho de Azambuja. --- 
--- O Sr. Presidente apresentou a seguinte Moção: ------------------------------------------------------------------------------------ 
 --- Moção: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Moção que a seguir se transcreve:--------------------------------------------------------------  
--- “O Maestro João Coelho dedicou toda a sua vida ao ensino e divulgação da música, como o provam os mais de 
cinquenta anos que desenvolveu a sua actividade.-------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ao longo da sua vida, para além de músico e maestro da banda do Centro Cultural Azambujense, ensinou música 
a várias gerações de azambujenses e, até ao fim da sua vida, continuou incessantemente o ensino e o entusiasmo 
pela música. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Nestas condições a Câmara Municipal de Azambuja decide:----------------------------------------------------------------------  
--- 1. Aprovar um voto de pesar pela morte do Maestro João Coelho, que deverá ser transmitido à sua família e à 
Direcção do Centro Cultural Azambujense. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Atribuir a título póstumo ao Maestro João Coelho a medalha de Mérito Cultural do Município de Azambuja, 
Grau Prata.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação, a Moção foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 
--- Tomou a palavra o Sr. Vereador José Manuel Pratas para informar que, no contexto do Programa ECOESCOLAS, a 
que o Município de Azambuja aderiu de novo no corrente ano (sendo o quarto com mais inscrições a nível nacional), 
se irá realizar, dia 24, em Azambuja, uma reunião da Comissão Nacional, a fim de definir parâmetros e corrigir 
algumas anomalias verificadas no ano anterior. O projecto envolve alunos, pais e professores cujo empenho tem vindo 
a dar frutos no Concelho. Continuando, o Sr. Vereador identificou um “combustor” (exposto na sala) que se destina a 
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distribuir pela população aderente para a recolha de resíduos degradáveis (restos de comida, fruta, folhas, etc.) 
passíveis duma posterior utilização nos jardins, como adubo. Sendo o Município de Azambuja pioneiro na iniciativa 
(objecto de divulgação na “EURONEWS”) o Sr. Vereador apelou à Comunicação Social presente para divulgar o 
projecto, cujo objectivo básico é incentivar a reciclagem e diminuir a quantidade de resíduos sólidos recolhida no 
Município, bem como os custos inerentes à sua recolha, transporte e tratamento final. O Sr. Vereador deu ainda 
conhecimento que decorrem os trabalhos de limpeza do ribeiro de Azambuja entre a Vala Real e Aveiras de Baixo. A 
realização destes trabalhos contou com o empenho do ex-Vereador do PSD, Dr. Jorge Lopes, exemplo que não foi 
seguido por outro elemento do partido, cuja iniciativa prejudicou o Concelho em alguns milhares de euros. ------------- 
--- Interveio a Sr. Vereadora Ana Ferreira que pediu informações sobre o pavilhão da Escola Secundária de Azambuja 
e sobre a eventual existência de algum projecto ao nível da Escola Básica Integrada. ---------------------------------------- 
--- Respondendo às questões colocadas, o Sr. Presidente referiu os esforços realizados no anterior mandato no sentido 
de assegurar, junto da DREL, a construção de pavilhões de suporte às escolas de Azambuja e de Aveiras de Cima, 
cujos projectos, aliás, tinham sido já elaborados. Só foi conseguido um protocolo para Aveiras de Cima e as 
orientações do Ministério da Educação são que, de momento, não há mais protocolos para pavilhões. -------------------- 
--- Em seguida tomou a palavra o Sr. Vereador António José Matos que disse concluir, das palavras do Sr. Presidente, 
que os residentes na Rua Moniz da Maia não têm lugar de estacionamento. Congratulou-se com a existência de 
quinze bandeiras verdes nas escolas do Concelho porém, em seu entender, há ainda muito trabalho a realizar, 
nomeadamente no que concerne aos desperdícios de plástico e outros resíduos deixados nos campos, em Azambuja, 
poluindo o ambiente. Sugere uma maior fiscalização e a criação dum local onde esses desperdícios possam ser 
depositados, a fim de serem recolhidos pela Câmara com custos divididos. Continuando, o Sr. Vereador aludiu a uma 
intervenção do Sr. Presidente, num jantar no GDA, na qual teria afirmado ter conseguido, já, financiamento para o 
Estádio Municipal e perguntou a razão para a sua construção não ter, ainda, tido inicio. Para concluir e reportando-
se às palavras do Sr. Vereador Pratas, considerou natural o elogio ao Dr. Jorge Lopes e criticou o facto de se terem 
levantado suspeitas quanto a pessoas ligadas ao PSD. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente negou ter alguma vez afirmado que as verbas para o Estádio estavam asseguradas dado nunca 
terem existido garantias. Na altura tentava-se conseguir que fosse aceite uma candidatura ao Programa Operacional 
do Desporto. No inicio do mandato, era ainda Vereador o Sr. Professor Pedro Lynce, acordou-se que, face às 
carências sentidas no Município em vários domínios, a construção do Estádio não constituía obra prioritária e só seria 
realizada se, de facto, se conseguisse a disponibilização de verbas do Programa Operacional do Desporto. --------------- 
--- Em resposta ao Sr. Vereador António José Matos, o Sr. Vereador Pratas disse comungar das preocupações 
expressas, uma vez que ficam espalhadas na Lezíria muitas toneladas de plástico e esferovite cuja remoção é da 
responsabilidade dos produtores. Não obstante, aquando dum encontro com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, 
foi observada a hipótese de instalar, em Azambuja, equipamento para tratamento desses resíduos. ------------------------ 
--- O Sr. Presidente acrescentou que, no caso da hipótese avançada pelo Sr. Vereador Pratas falhar, existe uma 
segunda alternativa de cariz intermunicipal, no contexto do IV QCA, que abrange os municípios de Azambuja e 
Cartaxo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos acrescentou que a sua preocupação é cuidar do ambiente. Se a 
responsabilidade é dos agricultores há que assegurar uma fiscalização eficaz para evitar que os plásticos fiquem nos 
campos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Voltando à questão do Centro de Saúde, o Sr. Vereador António Nobre perguntou que Concelhos, além de 
Azambuja, foram afectados com a medida tomada pelo Ministério da Saúde. ---------------------------------------------------- 
--- Embora não disponha de informação detalhada quanto ao resto do País o Sr. Presidente informou que no distrito 
de Lisboa, além de Azambuja, foram afectados Cadaval e Lourinhã. ---------------------------------------------------------------       
--- Eram dezasseis horas e quatro minutos quando o Sr. Presidente fez um curto intervalo. -------------------------------- 

OOOORDEM DO DIRDEM DO DIRDEM DO DIRDEM DO DIAAAA    



23.Jan.2006 
 
 

 

 4 

PONTO 1 PONTO 1 PONTO 1 PONTO 1 ––––    EMIA EMIA EMIA EMIA –––– Pavilhão Desportivo da EB 2,3 de Aveiras de Cima  Pavilhão Desportivo da EB 2,3 de Aveiras de Cima  Pavilhão Desportivo da EB 2,3 de Aveiras de Cima  Pavilhão Desportivo da EB 2,3 de Aveiras de Cima ----    Proposta N.º Proposta N.º Proposta N.º Proposta N.º 4444    / P / 200/ P / 200/ P / 200/ P / 2006666    ------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta Proposta Proposta Proposta que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------  
--- “Considerando que existe, de há muito, a necessidade de dotar o Parque Educacional de Aveiras de Cima com um 
Pavilhão Desportivo para a prática de actividade física e desporto;----------------------------------------------------------------  
--- Considerando que foi possível celebrar, com a DREL, um Protocolo de colaboração para a construção do referido 
Pavilhão, que se junta em anexo;---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que nos termos do n.º 3 da Cláusula 2, foi solicitada à Empresa Municipal de Infra-estruturas de 
Azambuja (EMIA) proposta para a execução da referida obra;-----------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que a EMIA desenvolveu todo o processo legal para a execução da referida obra, como consta da 
documentação anexa o seu 455/05; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando o relatório de avaliação de propostas, que foi objecto de deliberação do Conselho de Administração 
da EMIA de 20 de Dezembro de 2005. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Que a Câmara aprove e autorize a atribuição à EMIA da realização da Empreitada de Construção e Arranjos 
Exteriores do Pavilhão Desportivo da Escola E. B. 2, 3 de Aveiras de Cima, nos termos constantes da documentação 
anexa, nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Vencedor do concurso: Soenvil, Lda., nos termos do relatório de análise das propostas em anexo.------------------  
--- b) Custo da obra: 674.502,56 euros (seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e dois euros e cinquenta e seis 
cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Prazo: 175 dias-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Custo global para a Câmara: 708.227,69 euros (setecentos e oito mil duzentos e vinte e sete euros e sessenta 
e nove cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Transferências a efectuar para a EMIA: trinta prestações iguais e semestrais postecipadas de 29.574,89 (vinte e 
nove mil, quinhentos e setenta e quatro euros e oitenta e nove cêntimos) cada.-----------------------------------------------  
--- 2. Que a Câmara aprove e autorize, de forma expressa e irrevogável, o cumprimento do cronograma financeiro 
anexo à Proposta de Enquadramento Financeiro, e bem assim, a realização das transferências compensatórias nos 
termos das Cláusulas VII e VIII das Cláusulas Gerais do Contrato-Programa aprovado; -----------------------------------------  
--- 3. Que as participações da DREL a concretizar nos termos do Protocolo referido sejam utilizadas para antecipação 
dos pagamentos previstos em 1.e).” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente recordou que a proposta ora apresentada fora retirada, na anterior reunião, a fim de serem 
prestados esclarecimentos relativamente à relevância ou não, dos projectos da EMIA, no endividamento municipal. A 
documentação apresentada fora distribuída à Câmara e, posteriormente, na reunião da Assembleia Municipal de 22 de 
Março de 2005, aos deputados municipais. De acordo com o parecer jurídico que fundamentou a criação da EMIA, o 
financiamento das empresas de capitais maioritariamente municipais não revela para os limites da capacidade de 
endividamento dos municípios. Para este só revelam os financiamentos contraídos pelas empresas públicas municipais. 
Tal decorre quer da Lei das Finanças Locais, quer da Lei 58/98, que regula o funcionamento das empresas de 
carácter municipal e que no n.º 4 do art. 25 diz: “os empréstimos de médio/longo prazo, contraídos pelas empresas 
públicas municipais, relevam para os limites da capacidade de endividamento do Município”. Portanto, relevam para 
os limites de capacidade de endividamento do Município, os empréstimos contraídos pelas empresas públicas 
municipais. A mesma Lei, no seu art. 1, diz que: “se consideram empresas públicas, aquelas em que os Municípios ou 
Associações de Municípios ou regiões, detenham a totalidade de capital” – caso das empresas públicas municipais, em 
que o município tem a totalidade do capital –, e “empresas de capitais públicos e empresas de capitais 
maioritariamente públicos” as em que os municípios detenham a maioria do capital, em associação com entidades 
privadas. É neste ultimo figurino que se enquadra a EMIA e não no figurino das empresas públicas municipais, que 
são as únicas, que, de acordo com o art. 25º, relevam para efeitos de capacidade de endividamento dos municípios. 
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Este assunto foi devidamente debatido em Assembleia Municipal, embora o Sr. Vereador António Nobre levante 
recorrentemente objecções quanto a este entendimento. Nesta sequência, a proposta N.º 4 / P / 2006 é retomada, 
visando-se a atribuição à EMIA da responsabilidade pela execução do Pavilhão Desportivo de Apoio à Estrutura 
Educativa de Aveiras de Cima. A EMIA lançou concurso público, e na sequência do concurso público fez a sua 
proposta à Câmara. Existe um protocolo assinado entre a Câmara e a DREL, cujas comparticipações serão utilizadas 
para a amortização antecipada do financiamento a que a EMIA irá recorrer para a execução da referida obra. -------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre declarou não ter ficado inteiramente esclarecido com a intervenção do Sr. 
Presidente. O parecer apresentado na citada Assembleia destinava-se a sustentar a retirada duma proposta incluída na 
Ordem de Trabalhos e entre outras características que o jurisconsulto encontrou para definir a natureza destas 
empresas, afirma: “relevo para os limites da capacidade de endividamento dos municípios, dos empréstimos de médio 
e longo prazo contraídos, apenas pelas empresas públicas municipais”, o que significa que os empréstimos contraídos 
pela EMIA relevam para efeitos de endividamento do Município de Azambuja, encontrando-se portanto sujeitos às 
regras constantes do Orçamento de Estado. Daí pensar que a proposta não obedece a esses requisitos e que a sua 
aprovação poderá fazer incorrer o Executivo em responsabilidade financeira agravada. ---------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente identificou o excerto lido pelo Sr. Vereador com o texto da Lei, nomeadamente da Lei 58/98 
que, no seu art. 1.º identifica três tipos de empresas. A EMIA identifica-se com a alínea c) empresa pública de 
capitais municipais. As empresas constantes na alínea a) empresas públicas municipais, são as que revelam para a 
capacidade de endividamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Nobre alegou que, aquando da elaboração da Lei do Orçamento, o legislador não distingue entre 
os vários tipos de empresas e onde o legislador não distingue não deve o intérprete distinguir – ainda que 
questionável, está é uma regra básica de interpretação da Lei. -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos declarou ficar com a convicção que a EMIA é uma empresa municipal de 
capitais maioritariamente públicos e, como tal, não estar sujeita às regras de endividamento. É nessa base que o PSD 
irá votar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação a Proposta n.º 4 / P / 2006 foi aprovada por maioria, com seis votos a favor (Grupos 
do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). --------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre apresentou a declaração de voto que a seguir se transcreve: ----------------------------- 
--- “ Por entender que a proposta em discussão não observa o disposto no art. 33º da Lei do Orçamento de Estado, 
Lei 60-A/2005, de 30 de Dezembro, que impõe que o endividamento das empresas municipais releve para efeitos do 
endividamento municipal, não posso, obviamente aprovar esta proposta, sob pena de ofender Lei expressa. “ ----------- 
PONTO PONTO PONTO PONTO 2222    –––– Toponímia Toponímia Toponímia Toponímia    –––– Espinheira/Alcoentre Espinheira/Alcoentre Espinheira/Alcoentre Espinheira/Alcoentre    ––––    Proposta NProposta NProposta NProposta N.º .º .º .º 3333 / P / P / P / P / 200 / 200 / 200 / 2006666 --------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta Proposta Proposta Proposta que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------  
--- “Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que no âmbito do Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das 
Freguesias (alínea v) do nº 1 do art. 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei 
nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro) compete à Câmara Municipal entre outras matérias atribuir denominação a Ruas e 
Praças das Povoações na área do Município; -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a proposta apresentada pela Junta de Alcoentre, referente à denominação toponímia da localidade da Espinheira já 
aprovada pela Junta e Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Câmara delibere aprovar as denominações constantes nos documentos em anexo.” --------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta n.º 3 / P / 2006 foi aprovada por unanimidade.----------------------------------  
PONTO PONTO PONTO PONTO 3333    ––––    Protocolos com a ACISMAProtocolos com a ACISMAProtocolos com a ACISMAProtocolos com a ACISMA    ––––    Proposta N.º Proposta N.º Proposta N.º Proposta N.º 8888 / P / P / P / P / 200 / 200 / 200 / 2006666    ------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a PropostaPropostaPropostaProposta e o Protocolo de Colaboração Protocolo de Colaboração Protocolo de Colaboração Protocolo de Colaboração que a seguir se transcrevem: ------------------  
--- PropostaPropostaPropostaProposta -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- “Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- É competência da Câmara Municipal de Azambuja apoiar e comparticipar actividades económicas de interesse 
municipal; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara tem disponíveis 4 salas, localizadas no prédio urbano, sito na Quinta da Mina, que se encontram livres 
e devolutas de pessoas e bens; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A ACISMA solicitou o uso dessas salas para o desenvolvimento de um programa de formação profissional e 
exercício de actividades administrativas da mesma.------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a Câmara ceda a utilização das quatro salas localizadas no prédio urbano sito na Quinta da Mina, nos 
termos e condições expressas no Protocolo em anexo.” ------------------------------------------------------------------------------  
--- Protocolo de ColaboraçãoProtocolo de ColaboraçãoProtocolo de ColaboraçãoProtocolo de Colaboração---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Entre: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara Municipal de Azambuja, pessoa colectiva nº 680009612, adiante designada por Câmara, aqui 
representado pelo seu Presidente Joaquim António Ramos (Dr.)--- e --------------------------------------------------------------  
--- A Associação do Comércio, Indústria e Serviços do Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 502648724, adiante 
designada por ACISMA, aqui representada pelo seu Presidente Carlos José da Assunção Henriques e pelo seu 2º 
Secretário Daniel Albino Cordeiro Lopes Claro;------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- I. É competência da Câmara Municipal de Azambuja apoiar e colaborar com entidades que incentivam e promovem 
actividades económicas de interesse Municipal; -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- II. A ACISMA como entidade regularmente constituída tem vindo a desenvolver e a dinamizar actividades e acções 
com vista ao fortalecimento do tecido empresarial do concelho;--------------------------------------------------------------------  
--- III. A existência dum Protocolo anterior com o mesmo objectivo, na vigência do último mandato, que foi 
integralmente cumprido pelas partes e cuja experiência de colaboração foi vantajosa para ambos; -------------------------  
--- IV. A sempre necessária colaboração institucional; ---------------------------------------------------------------------------------  
--- As partes acordam em celebrar o presente Protocolo, que se rege pelas cláusulas seguintes: ----------------------------  
--- Primeira (Administração e Utilização) ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara é dona e legítima proprietária de um prédio urbano, designado por “Edifício de Apoio ao PER de 
Azambuja”, sito na Quinta da Mina, freguesia de Azambuja, tendo sobre o mesmo os poderes de administração e 
utilização. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Segunda (Objecto e Âmbito)------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Pelo presente Protocolo a Câmara cede a utilização parcial do prédio, nomeadamente quatro salas que se 
localizam no primeiro andar do prédio. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A cedência inclui a utilização das partes comuns que dão acesso ao 1º andar, bem como as instalações 
sanitárias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A utilização das salas destina-se única e exclusivamente ao exercício das seguintes actividades: ---------------------  
--- Programa de Formação Profissional a desenvolver pela ACISMA; ----------------------------------------------------------------  
--- Reuniões com associados ou outras entidades, para o necessário funcionamento das actividades da Associação;------  
--- Funções administrativas da ACISMA.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Pelo que qualquer outra actividade desenvolvida pela ACISMA no espaço agora cedido deverá ser submetido à 
aprovação expressa da Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4. Apesar do disposto no presente Protocolo, a Câmara poderá sempre utilizar o espaço cedido para actividades e 
iniciativas desenvolvidas no âmbito da Formação Profissional, pelo Serviços, desde que solicitado com 5 dias de 
antecedência, e caso não se encontre a decorrer nenhuma acção de formação.-------------------------------------------------  
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--- 5. A cedência agora efectuada não inclui o mobiliário necessário para o desenvolvimento da formação, o qual será 
da responsabilidade da ACISMA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 6. A ACISMA obriga-se a apresentar à Câmara, em cada ano, o plano de formação e respectivos conteúdos.---------  
--- 7. Por cada acção de formação, módulo ou conjunto de módulos poderá a Câmara nomear, quando o regulamento 
dos cursos o permitir, formandos do seu quadro de pessoal, podendo a ACISMA efectuar cursos específicos para os 
seus funcionários ou colaboradores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Terceira (Gratuitidade) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A cedência de utilização acordada pelo presente Protocolo é totalmente gratuita.------------------------------------------  
--- Quarta (Prazo de Utilização)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente Protocolo vigorará até ao final do presente mandato, podendo ser renovado automaticamente por 
quatro anos, caso não haja denúncia por qualquer das partes nos termos abaixo mencionados. ----------------------------  
--- 2. Qualquer uma das partes poderá denunciar, a todo o tempo, os efeitos do presente Protocolo, devendo para 
efeito notificar a outra parte com antecedência mínima de 120 dias, mediante carta registada com aviso de recepção, 
estabelecendo-se o prazo para a entrega das salas, devolutas de pessoas e bens. ----------------------------------------------  
--- Quinta (Obras e Benfeitorias)----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Quaisquer obras ou alterações ao espaço cedido terão que ser previamente autorizadas pela Câmara.-------------  
--- 2. Quaisquer obras ou benfeitorias realizadas no espaço cedido, não conferem a nenhuma das partes o direito de 
exigir quaisquer quantias a título indemnizatório ou compensatório pela realização das mesmas, passando a fazer 
parte integrante do prédio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sexta (Manutenção) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O pagamento das quantias decorrentes do consumo de água e electricidade fica a cargo da ACISMA. -----------------  
--- Sétima (Incumprimento)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O incumprimento, por qualquer das partes, das obrigações decorrentes do presente Protocolo, confere à parte não 
faltosa a faculdade de fazer cessar o Protocolo, unilateralmente e de imediato.” -----------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente referiu que a proposta vem na sequência do protocolo que vigorou no anterior mandato. A 
Câmara pretende disponibilizar, no edifício municipal junto ao Bairro do PER, instalações para que a ACISMA 
desenvolva a sua actividade no âmbito da formação profissional, o que se considera como uma mais-valia importante 
para o Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postos à votação, a Proposta n.º 8 / P / 2006 e o Protocolo de Colaboração foram aprovados por 
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------    Proposta N.º Proposta N.º Proposta N.º Proposta N.º 4444 /  /  /  / VMLVMLVMLVML / 200 / 200 / 200 / 2006666    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a PropostaPropostaPropostaProposta e o Protocolo de ColaboraçãoProtocolo de ColaboraçãoProtocolo de ColaboraçãoProtocolo de Colaboração que a seguir se transcrevem:------  
--- PropostaPropostaPropostaProposta -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Compete às Autarquias no âmbito do Quadro de Transferências de Atribuições e Competências (Decreto-Lei nº 
159/99) “apoiar o desenvolvimento de actividades complementares de acção educativa na educação pré-escolar e no 
ensino básico”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara Municipal de Azambuja tem vindo a desenvolver junto das Escolas do 1º CEB projectos educativos de 
iniciativa municipal nas áreas das expressões artística e físico-motora com o objectivo de coadjuvar os docentes no 
desenvolvimento curricular destas áreas; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A ligação das Escolas à comunidade através de diferentes entidades, permite enquadrar culturalmente esses 
projectos e promover uma proximidade à Cultura e Património Locais; -----------------------------------------------------------  
--- A ACISMA é uma entidade que para além da formação profissional que tem vindo a desenvolver, pretende 
promover projectos ao nível da intervenção Sócio-comunitária, nomeadamente com a Comunidade Educativa. ------------  
--- Tenho a honra de propor: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- A assinatura do Protocolo, que se anexa, com a ACISMA para que em parceria se dê continuidade ao 
desenvolvimento destes projectos.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Protocolo de ColaboraçãoProtocolo de ColaboraçãoProtocolo de ColaboraçãoProtocolo de Colaboração---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entre:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Câmara Municipal de Azambuja, pessoa colectiva nº 680009612, adiante designada por Câmara, aqui representada 
pelo seu Presidente, Joaquim António Ramos (Dr.), e --------------------------------------------------------------------------------  
--- Associação do Comércio, Indústria e Serviços do Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 502648724, adiante 
designada por ACISMA, aqui representada pelo seu Presidente e 2º Secretário, Carlos José de Assunção Henriques e 
Daniel Albino Cordeiro Lopes Claro, respectivamente;----------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que é da competência da Câmara o desenvolvimento de actividades complementares no âmbito de projectos 
educativos, nos termos da al. l) do artº 64 da Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro e al. e) do artº 99 da Lei 159/99 
de 14 de Setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A participação da Câmara em projectos educativos, no âmbito das suas competências, com o objectivo de 
promover as áreas de expressão artística e física motora no 1º ciclo do ensino básico junto das escolas do concelho 
de Azambuja, no sentido de coadjuvar os docentes no desenvolvimento curricular destas áreas;-----------------------------  
--- Que a ACISMA é uma entidade regularmente constituída, sendo também uma entidade formadora com experiência 
nesta área e atendendo, ainda, ao facto desta ter recentemente criado um Departamento Sócio-comunitário que visa o 
desenvolvimento e participação desta nas actividades educacionais, culturais e sociais a serem desenvolvidas no 
concelho de Azambuja; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A sempre necessária colaboração institucional; -------------------------------------------------------------------------------------  
--- é celebrado o presente Protocolo que se rege nos termos e com as condições seguintes: --------------------------------  
--- 1º A Câmara, através do seu Departamento de Intervenção Sócio-Cultural compromete-se a desenvolver projectos 
educativos, através dos Programas de “Actividade Física para Todos”,  “Mi-Fá Música” e “Oficinas de Teatro”, junto 
das escolas de 1º ciclo de ensino básico do concelho de Azambuja, em horário curricular ou extra-curricular em 
conjunto com o docente titular de turma, com o objectivo de promover as áreas de expressão artística e físico-
motora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2º Para o desenvolvimento do projecto acima mencionado, a ACISMA colaborará com a Câmara, igualmente através 
do seu Departamento Sócio-Comunitário, designadamente no que a seguir se discrimina: -------------------------------------  
--- Selecção e recrutamento de professores nas áreas de Educação Física, Música e Teatro e respectiva remuneração 
dos mesmos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Apoio Administrativo ao projecto objecto do presente protocolo; ---------------------------------------------------------------  
--- Realização de eventos com vista à divulgação do presente projecto. ----------------------------------------------------------  
--- 3º  À Câmara competirá a coordenação técnica e pedagógica dos professores, devendo estes quando seleccionados 
serem aceites pela mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4º Para o desenvolvimento do presente Protocolo a Câmara pagará à ACISMA o montante de €69.480,00 (sessenta 
e nove mil quatrocentos e oitenta euros), durante a vigência do mesmo.--------------------------------------------------------  
--- 5º 1 – O montante acima mencionado será depositado e gerido pela ACISMA numa conta bancária própria aberta 
para o presente efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 – No final da vigência do presente Protocolo, a ACISMA entregará à Câmara um relatório de actividades e 
contas no âmbito deste projecto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 6º O presente Protocolo terá a vigência de seis meses, com início a 1 de Fevereiro de 2006 e o seu termo a 31 
de Julho do mesmo ano.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Tomou a palavra o Sr. Vereador Marco Leal que declarou que, cada vez mais, a Câmara tem vindo a desenvolver 
actividades complementares de acção educativa, nomeadamente nas expressões físico motora e artísticas, abrangendo 
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cada vez mais escolas e maior número de horas. Nesse sentido considera-se necessária uma maior ligação da escola 
com a comunidade. Como as escolas de facto não têm a possibilidade de fazer uma gestão directa 
(independentemente da chamada autonomia das escolas) pretende-se alcançar esse objectivo através duma interligação 
com uma instituição, neste caso a ACISMA que, para além da formação profissional que tem vindo a desenvolver, tem 
o sentido de promover uma intervenção sócio-comunitária. Propõe-se, assim, a celebração de um protocolo com a 
ACISMA para dar continuidade ao desenvolvimento destes projectos. --------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre perguntou se a ACISMA vai prestar um serviço à Câmara Municipal no âmbito da 
selecção e recrutamento de professores, apoio administrativo, projectos, realização de eventos, etc. e se foram ouvidas, 
ou não, outras colectividades para prestar este serviço também à Câmara Municipal. ----------------------------------------- 
--- Em resposta, o Sr. Vereador Marco Leal disse que a ACISMA não vai prestar nenhum serviço, uma vez que se trata 
de uma parceria. Foram ouvidas outras entidades, nomeadamente as próprias escolas, tendo em conta um conjunto 
de autonomias. Mas não é possível, de facto, fazer esta gestão financeira. Os recursos propostos destinam-se ao 
pagamento a monitores que desenvolvem actividades que estão a ocorrer em todas as escolas do 1.º ciclo e que 
estão a desenvolver actividades da expressão físico-motora e nas expressões artísticas, no caso do teatro, no caso da 
música e no caso a educação física. A ACISMA – que também já faz formação profissional – participa no Conselho 
Municipal de Educação. A interligação na comunidade educativa abrange não só a escola com os professores, com os 
auxiliares de acção educativa, ou com os alunos, mas, também, todo o tecido empresarial que é importante que 
intervenha relativamente a este tipo de questões. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre declarou não pôr em causa que a ACISMA faça formação profissional, dado constituir 
uma vertente da sua actividade. Considera que a parceria expressa no protocolo se trata, efectivamente, de uma 
prestação de serviços e se assim é, teria que passar por um procedimento concursal. De outra maneira a Lei nesta 
matéria está a ser ferida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Presidente que esclareceu que o protocolo não consiste numa prestação de serviços. A prestação 
exige uma determinada contrapartida e a ACISMA não é remunerada por esta pareceria. A ser assim, caía-se no 
extremo de ter que considerar prestação de serviço todo o tipo de protocolos que se faz em termos de pareceria e 
que representam sempre uma obrigação de cada uma das partes contraentes. A ACISMA enquanto entidade “chapéu” 
da actividade económica do Concelho de Azambuja, entende dever participar, também, na formação complementar dos 
nossos jovens, sendo nessa perspectiva que se estabelece esta pareceria. Tudo isto vai ter uma contabilidade própria, 
de que a ACISMA dará conhecimento à Câmara. A ACISMA não cobra nada por esta colaboração e, portanto, não é 
uma prestação de serviço, é efectivamente uma pareceria entre duas instituições, uma Câmara e uma Associação de 
carácter empresarial que levam, em conjunto, este tipo de iniciativas. ------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre assinalou o art. 4.º que diz que “a Câmara pagará à ACISMA…” um montante. 
Portanto, existe a contrapartida de uma prestação de um serviço e quem ler o documento fica com a convicção que 
a Câmara solicitou para prestar determinado serviço a ACISMA, e que depois pagará a esta o montante que inscrito. - 
--- Uma vez postos a votação a Proposta n.º 4 / VML / 2006 e o Protocolo de Colaboração foram aprovados por 
maioria, com seis votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU).------------------------------- 
PONTO PONTO PONTO PONTO 4444    ––––    Atribuição de Apoios Financeiros Atribuição de Apoios Financeiros Atribuição de Apoios Financeiros Atribuição de Apoios Financeiros ––––    PropPropPropProposta N.º osta N.º osta N.º osta N.º 6666 / P / 2006  / P / 2006  / P / 2006  / P / 2006 ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta Proposta Proposta Proposta que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------  
--- “Considerando que é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural, Desportiva e Recreativa, – 
cfr. al) b) do nº 4 do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que, à Câmara Municipal de Azambuja é permitida a celebração de Protocolos com entidades 
legalmente constituídas, com vista à prossecução dos objectivos enunciados – cfr. art. 67º Lei nº 169/99 de 18 de 
Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;--------------------------------------------------------------------------  
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--- Proponho:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A atribuição à Associação dos Deficientes das Forças Armadas – Núcleo de Aveiras de Cima, de um subsídio de 
400€ para apoio do seu Encontro Anual.”----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta n.º 6 / P / 2006 foi aprovada por unanimidade.----------------------------------  
------------ Proposta N.º  Proposta N.º  Proposta N.º  Proposta N.º 3333 / V / V / V / VMLMLMLML / 2006  / 2006  / 2006  / 2006 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta Proposta Proposta Proposta que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------  
--- “Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que no âmbito das atribuições e competências das Autarquias Locais (Decreto-Lei nº 159/99) se prevê “apoiar o 
desenvolvimento de actividades complementares de acção educativa”, bem como de “programas e projectos de acção 
social em cooperação e parceria”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que o município de Azambuja implementou em parceria com o IDT e com as Associações de Pais e Encarregados 
de Educação dos Agrupamentos de Escolas de Azambuja, de Vale Aveiras e do Alto Concelho e com os Centros Sociais 
e Paroquiais de Aveiras de Baixo e de Azambuja, o PMPT desde 2002; ----------------------------------------------------------  
--- Que o Instituto da Droga e da Toxicodependência deixou de financiar os Planos Municipais de Prevenção de 
Toxicodependência; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a prevenção das dependências é uma responsabilidade de todos; --------------------------------------------------------  
--- Que no âmbito da prevenção a articulação de meios e recursos é um factor potenciador de bons resultados;-------  
--- A intenção demonstrada pelas instituições do Concelho em manter as acções que decorreram no ano de 2005; ----  
--- A avalização positiva do funcionamento do PMPT no ano transacto. ----------------------------------------------------------  
--- Tenho a honra de propor: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A atribuição de subsídios no valor de 11000€ cada, às Associações de Pais do Agrupamento de Escolas de Vale-
Aveiras e à Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Azambuja que permite o desenvolvimento das acções 
do PMPT em curso, até ao final do ano lectivo.”--------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a proposta em apreço decorre de uma parceria que, há cerca de três 
anos, a Câmara Municipal de Azambuja tinha com o IDT no quadro do Programa Municipal da Prevenção da 
Toxicodependência (PMPT). De há dois anos para cá, o IDT cortou o financiamento que se destinava a uma parceria 
com as Associações de Pais para o desenvolvimento de várias acções relativamente ao PMPT e cuja avaliação tem sido 
bastante positiva, uma vez que abrange toda a comunidade educativa – pais, crianças, auxiliares de educação e 
professores. Porque entendemos que a prevenção depende de todos, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor 
de 11 000 euros para as Associações de Pais, visando o desenvolvimento de acções do PMPT. ----------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre perguntou qual o tipo de iniciativas que se prevê serem levadas a cabo com estes 
subsídios a conceder às Associações de Pais. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em resposta, o Sr. Vereador Marco Leal informou que o subsidio se aplica ao pagamento a técnicos psicólogos 
educacionais, que estão a levar um conjunto de acções relativamente a um conjunto de turmas problemáticas a nível 
do Concelho. Todos os agrupamentos escolhem as turmas mais problemáticas e desenvolvem acções com essas 
crianças, com os pais e com os professores que trabalham com eles durante todo o ano, com o objectivo de prevenir 
o contacto com as toxicodependências entendidas no sentido lato. ---------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre inquiriu se está previsto o tratamento, esclarecendo o Sr. Vereador Marco Leal que 
se abarca a prevenção primária, isto é, a prevenção em termos de informação. A prevenção primária consiste no 
trabalho conjunto com as crianças, no sentido de informá-las, dar-lhe competências de cidadania, para que mais tarde 
possamos já não ter problemas. Na atribuição do subsídio, embora não conste o agrupamento do Alto Concelho, 
abrange-o. A transferência é feita para as Associações de Pais do Vale/Aveiras e do agrupamento de escolas de 
Azambuja para tornar mais fácil a gestão do dinheiro. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta à votação, a Proposta n.º 3 / V.ML / 2006 foi aprovada por unanimidade. ------------------------------ 
PONTO 5 PONTO 5 PONTO 5 PONTO 5 –––– PER  PER  PER  PER –––– Atribui Atribui Atribui Atribuição de Habitação ção de Habitação ção de Habitação ção de Habitação –––– Proposta N.º 1 / VPLS / 2006 Proposta N.º 1 / VPLS / 2006 Proposta N.º 1 / VPLS / 2006 Proposta N.º 1 / VPLS / 2006    ------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vice-presidente apresentou a PropostaPropostaPropostaProposta que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------  
--- “Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que M.L.C. residente na freguesia de Azambuja, de 69 anos de idade, solteira, vive, em parte de casa cedida; -----  
--- Que nunca viveu em casa própria, e encontra-se inscrita no Gabinete de Habitação Social para atribuição de uma 
habitação desde Junho de 2001; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que já habitava com o seu filho na Quinta da Mina, lote 10 – 2º Dt., em Azambuja, o qual abandonou o 
apartamento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que, e tendo em conta a sua situação económica, familiar e habitacional; --------------------------------------------------  
--- Proponho:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que M.L.C. seja realojada, na residência mencionada em epígrafe.”------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta à votação, a Proposta n.º 1 / VP-LS / 2006 foi aprovada por unanimidade. ----------------------------  
PONTO PONTO PONTO PONTO 6666    –––– Regulamento Regulamento Regulamento Regulamento de Venda Ambulante no Concelho de Azambuja de Venda Ambulante no Concelho de Azambuja de Venda Ambulante no Concelho de Azambuja de Venda Ambulante no Concelho de Azambuja    –––– Proposta N.º 2 / VJMP / 2006 Proposta N.º 2 / VJMP / 2006 Proposta N.º 2 / VJMP / 2006 Proposta N.º 2 / VJMP / 2006     
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a PropostaPropostaPropostaProposta que a seguir se transcreve: ------------------------------------  
--- “Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A necessidade de actualizar o Regulamento de Venda Ambulante do Concelho de Azambuja.-----------------------------  
--- Propõe-se: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A aprovação do referido projecto de regulamento em anexo e posterior envio para discussão pública, de acordo 
com a alínea a), do nº 2, do artº 53º, conjugado com a alínea a), do n.º 6, do art. 64º da L.A.L.”----------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas informou ter convidado os Srs. Presidentes de Junta do Concelho, a ACISMA, 
responsáveis pelo Departamento Administrativo e Financeiro e pelas Taxas e Licenças e o jurista da Câmara que 
elaborou este projecto de Regulamento para se puderem fazer as correcções consideradas necessárias durante o 
período de discussão pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postos à votação, a Proposta n.º 2 / V-JMP / 2006 e o Projecto de Regulamento de Venda Ambulante 
do Concelho de Azambuja foram aprovados por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------  
PONTO PONTO PONTO PONTO 7777    ––––    Pavilhão Municipal de Azambuja Pavilhão Municipal de Azambuja Pavilhão Municipal de Azambuja Pavilhão Municipal de Azambuja –––– Regulamento de Funcionamento e Utilização Regulamento de Funcionamento e Utilização Regulamento de Funcionamento e Utilização Regulamento de Funcionamento e Utilização    –––– Proposta N.º 2 / VML  Proposta N.º 2 / VML  Proposta N.º 2 / VML  Proposta N.º 2 / VML 
/ 2006/ 2006/ 2006/ 2006    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta Proposta Proposta Proposta que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------  
--- “Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As competências atribuídas às autarquias pelo Dec. Lei nº 159/99 no âmbito dos “Tempos Livres e Desporto”, 
nomeadamente no que concerne ao planeamento, gestão e investimentos em instalações e equipamentos para a 
prática desportiva e recreativa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que o Regulamento de Funcionamento e Utilização do Pavilhão Municipal não contempla a mais recente legislação 
para equipamentos desportivos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que o mesmo Regulamento também já não dá resposta a situações quotidianas que ocorrem no referido 
Equipamento;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Tenho a honra de propor que a Câmara delibere aprovar:----------------------------------------------------------------------  
--- O novo Regulamento que se anexa.”-------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez postos à votação, a Proposta n.º 2 / VML / 2006 e o Projecto de Regulamento Geral do Pavilhão 
Municipal foram aprovados por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------  
------------ Proposta N.º 1 / VML / 2006 Proposta N.º 1 / VML / 2006 Proposta N.º 1 / VML / 2006 Proposta N.º 1 / VML / 2006    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a PropostaPropostaPropostaProposta e a Tabela de TarifasTabela de TarifasTabela de TarifasTabela de Tarifas que a seguir se transcrevem: ----------------  
--- PropostaPropostaPropostaProposta -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- As competências atribuídas às autarquias pelo Dec. Lei nº 159/99 no âmbito dos “Tempos Livres e Desporto”, 
nomeadamente no que concerne ao planeamento, gestão e investimentos em instalações e equipamentos para a 
prática desportiva e recreativa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que as tarifas cobradas em situação de aluguer do Pavilhão Municipal se encontram desactualizadas;-----------------  
--- Tenho a honra de propor que a Câmara delibere aprovar:----------------------------------------------------------------------  
--- A Tabela de Tarifas que se anexa.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Tabela de TarifasTabela de TarifasTabela de TarifasTabela de Tarifas-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se três tipos de utilizadores das instalações desportivas, adiante designados pelas respectivas alíneas, a 
saber: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Estabelecimentos de Ensino; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Clubes ou equiparados com vocação para o fomento e desenvolvimento desportivos; ----------------------------------  
--- c) Outras entidades ou particulares.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Utilização diurna (das 08h30m às 17h00m) ------------------------------------------------------------------------------------  

a) Entrada Livre 
b) € 3 
c) € 12,50 

--- 2. Utilização nocturna (das 18h00m às 23h00m)----------------------------------------------------------------------------------  
a) Entrada Livre 
b) € 7,50 
c) € 17,50 

--- Nota: Todas as tarifas se referem a uma hora de utilização com direito a banho.-----------------------------------------  
--- Fora do horário normal estabelecido, todas as tarifas são acrescidas de 50% e, dos custos de trabalho 
extraordinário a efectuar pelos funcionários necessários.” ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta à votação, a Proposta n.º 1 / VML / 2006 foi aprovada por unanimidade. ------------------------------  
PONTO 8 PONTO 8 PONTO 8 PONTO 8 –––– Informações Informações Informações Informações --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Tomou a palavra o Sr. Vereador António José Matos que declarou ter sido aconselhado, pelo Sr. Vereador José 
Manuel Pratas, a conter os ímpetos das pessoas ligadas ao PSD, porque andavam a prejudicar a Câmara em muitos 
milhares de euros. Após ter tido acesso a documentos sobre o assunto verificou não constar o nome do PSD em sitio 
absolutamente nenhum. O que se passou foi que um munícipe, que não tem a ver se é do PSD ou não, reclamou 
para o Ministério do Ambiente, porque a Câmara de Azambuja estava a largar resíduos e esgotos directamente para a 
ribeira de Azambuja. O PSD não tem culpa absolutamente nenhuma que o Ministério do Ambiente multe a Câmara 
em 27 500 euros e não tem culpa absolutamente nenhuma que qualquer munícipe reclame pelo facto do ambiente 
não estar em condições no Concelho de Azambuja. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Comentando a intervenção, o Sr. Presidente declarou que A Câmara foi multada por uma situação que acontece 
desde a fundação de Azambuja que é os esgotos correrem para o ribeiro. Não tem nexo nenhum, numa altura em 
que a ETAR já está em funcionamento parcial que, ao fim de mil e tal anos da fundação de Azambuja, o Ministério 
do Ambiente se venha agora lembrar de multar a Câmara porque os esgotos correm para a vala, como acontece na 
generalidade dos Concelhos deste País. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu não ter referido o PSD. Lamenta que existam no PS e no PSD 
pessoas a fazerem denuncias deste tipo e pode ao Sr. Vereador António José Matos, enquanto autarca do PSD, para 
chamar a atenção para não voltarem a fazer isso. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sr. Vereador António José Matos considerou que o facto do ser candidato à Junta, o facto de ser munícipe, ou o 
facto de ser autarca não tira o direito de se reclamar coisas que ache que não estão bem. E não aceita a forma 
como o assunto foi exposto: enaltecendo o antigo Vereador do PSD contra os actuais do PSD, dando a sensação de 
que o PSD estava a fazer uma ilegalidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.1. 8.1. 8.1. 8.1. Departamento Administrativo e Financeiro Departamento Administrativo e Financeiro Departamento Administrativo e Financeiro Departamento Administrativo e Financeiro ----    Secção de Contabilidade Secção de Contabilidade Secção de Contabilidade Secção de Contabilidade –––– Informaçã Informaçã Informaçã Informação N.º 3 o N.º 3 o N.º 3 o N.º 3 –––– Datada de  Datada de  Datada de  Datada de 
2006/01/232006/01/232006/01/232006/01/23------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Assunto: Dívida com Fornecedores e Empreiteiros”-------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------ ACTA  ACTA  ACTA  ACTA –––– APROVAÇÃO POR MINUTA APROVAÇÃO POR MINUTA APROVAÇÃO POR MINUTA 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 8 de Outubro de 2005.------------------------------------------  
--- EncerramentoEncerramentoEncerramentoEncerramento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
--- Eram dezassete horas 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.---------------------  
  
 
 


