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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 23 DE OUTUBRO DE 2006. ------------------------------------------------------------------------- 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Ramos, o Sr. Vice-presidente Luís Manuel Abreu de 
Sousa e os Srs. Vereadores José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, 
pelo Grupo do PSD, os Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia 
Ferreira, pelo Grupo da CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. ----------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES --------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente iniciou a reunião saudando todos os presentes e de seguida concedeu a 
palavra ao público.-----------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. João Paulo, na qualidade de representante do STAL referindo que a razão da 
sua presença prende-se com um dos pontos da Ordem de Trabalhos – O Regulamento do Teste 
de Alcoolemia; referiu que no passado dia 6 de Outubro realizou-se uma reunião entre membros 
do STAL e o Sr. Vereador José Manuel Pratas, onde constatou haver por parte da Câmara 
Municipal de Azambuja uma grande abertura para melhorar o controlo de alcoolemia na Câmara, 
nesta nova proposta estão algumas questões que o STAL subscreve, mas quanto às questões 
de fundo essas não as podem subscrever e desde já lança o desafio ao Sr. Presidente e aos 
Srs. Vereadores, inclusive os Srs. Vereadores da oposição, para que se sentem novamente à 
mesa e façam um Regulamento em condições, para que daí possa resultar um documento 
melhor para os trabalhadores. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Continuando, deu um pequeno exemplo, no ponto 2.2 refere “…Os testes são realizados por 
dois funcionários da autarquia, sendo um deles, obrigatoriamente, técnico da Divisão de Saúde e 
Acção Social…”, continuamos a não ter aqui a medicina do trabalho. Relativamente ao ponto 3 – 
Resultados do Teste e Efeitos – no ponto 3.4 “…A ocorrência de um segundo teste positivo ao 
mesmo trabalhador implica o encaminhamento deste para consulta médica de alcoolismo, 
através da Divisão de Saúde e Acção Social…”, porquê ao primeiro teste positivo não é logo 
encaminhado para o médico em vez de se estar a aguardar por um segundo teste positivo. O Sr. 
Presidente e os Srs. Vereadores foram eleitos para defender a população e os trabalhadores e 
isto é uma questão muito sensível, todos têm responsabilidade nesta matéria e não é punindo os 
trabalhadores que vão resolver esta situação, tendo o Sr. Presidente aqui a oportunidade de 
fazer um Regulamento em condições, pois têm a obrigação e o dever de arranjar uma solução 
capaz para este assunto. Deu como exemplo a Câmara Municipal de Alenquer que não tem 
controle de taxa de alcoolemia, mas que tem identificados os trabalhadores que exageram no 
consumo de álcool e são acompanhados por uma Psicóloga e hoje são já nove os funcionários 
que deixaram de consumir álcool, pois quando recuperam um homem recuperam também um 
trabalhador e ao mesmo tempo a sua família e neste momento a Câmara de Azambuja tem a 
oportunidade de demonstrar aos trabalhadores e ao País como é que se faz um regulamento 
desta matéria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Continuou dizendo que neste momento não existe prevenção do alcoolismo na Câmara de 
Azambuja, durante a reunião que já mencionou fez a proposta ao Sr. Vereador José Manuel 
Pratas, sobre a possibilidade do STAL dar formação aos trabalhadores na área da higiene e 
segurança onde está contemplada a parte da alcoolémia e não obtiveram resposta a esta 
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proposta, talvez não tenha havido tempo suficiente para análise da mesma, a única coisa que a 
Câmara tem que fazer é ceder uma sala e ceder os trabalhadores para se fazer esta prevenção 
sobre a alcoolémia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente interveio dizendo que obviamente estas questões são de carácter colectivo e 
dizem respeito, pelo menos na fase de aprovação e na fase de acompanhamento da sua 
execução a todos os vereadores da Câmara, mas por uma questão de organização de serviços, 
este assunto tem vindo a ser tratado pelo Vereador do Pelouro do Pessoal, Sr. José Manuel 
Pratas a quem de seguida passará a palavra, mas gostava de dizer e uma vez que referiu 
questões muito importantes, que já há uns tempos, através da CULT fizeram um concurso no 
que diz respeito à higiene, segurança e medicina no trabalho, esse concurso teve as vicissitudes 
próprias dos concursos pois houve reclamações e na última reunião da CULT foi-lhe dito que ia 
finalmente ser adjudicado e a partir dessa adjudicação a Câmara começa a ter esse tipo de 
acompanhamento, que garante que todo esse trabalho preparatório e de reinserção do 
trabalhador venha a ser desenvolvido com acompanhamento da medicina do trabalho, mas até 
agora todas as situações que têm sido identificadas têm tido o trabalho de técnicos 
especializados no acompanhamento destes trabalhadores e, portanto, não têm tido uma acção 
meramente punitiva mas tem havido um trabalho prévio feito, não pela medicina do trabalho 
porque efectivamente não têm, mas através dos serviços de saúde e acção social. Não é do 
interesse da Câmara estar a punir pessoas, primeiro porque esta figura punitiva não se coaduna 
muito com a forma de estarem na vida e depois porque sabem que com este tipo de situações 
estão indirectamente a prejudicar quem, em principio, é isento de responsabilidade, portanto esta 
é uma matéria que tem que ser levada com muita calma, mas também, não podem deixar que 
outras pessoas também isentas de responsabilidades, como por exemplo as crianças que vão 
nos autocarros das escolas, etc., venham a sofrer consequências de actos desse tipo. ------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas disse ter ficado algo pasmado com a intervenção 
do Sr. João Paulo Vieira, relativamente ao facto deste dizer que pela primeira vez a Câmara 
mostra abertura para analisarem em conjunto questões relativas aos trabalhadores, pois tem 
havido diversas reuniões e nesta última que se realizou praticamente a totalidade das sugestões 
feitas pelo STAL foram aceites pela Câmara, o Sr. Vereador salientou ainda o facto de a nível de 
Sindicatos reunirem apenas com o STAL, pois a outra Central Sindical nunca responde aos 
ofícios da Câmara e nem sequer têm conhecimento de quem é o respectivo Delegado Sindical. - 
--- O Sr. Vereador continuou dizendo que na última reunião com o STAL e relativamente à 
higiene e segurança no trabalho, referiu a explicação que o Sr. Presidente deu na sua 
intervenção, disse que não conhece a situação da Câmara de Alenquer mas tem orgulho em 
dizer que dois dos trabalhadores da Câmara Municipal de Azambuja que foram detectados sob o 
efeito do álcool estão agora recuperados e dos dois trabalhadores que estão com pena 
suspensa por um ano tem pedido aos colegas para os acompanharem e sabe que pelo menos 
um deles tem sido assediado várias vezes para beber bebidas alcoólicas e até à data tem tido a 
coragem de ter recusado, reconhece que não podem fazer muito mais neste campo, o que não 
podem é pôr em perigo a população ou os outros trabalhadores quando há funcionários que se 
portam menos bem, pensa que este regulamento é o essencial para manterem a disciplina e a 
ordem de modo a que todos os funcionários possam cumprir as suas obrigações e a própria 
Câmara desempenhar as suas funções. Estão abertos a sugestões para melhorar o 
Regulamento contudo vão ter que o por em prática com as condicionantes que apresentaram ou 
seja os eleitos em funções também são submetidos ao teste, baixaram de 12 para 8 o n.º de 
testes, referiu ainda que os testes têm de ser feitos de modo a salvaguardar não só os 
trabalhadores, como os munícipes, que não são funcionários da Câmara. ------------------------------ 
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--- O Sr. João Paulo interveio novamente dizendo ao Sr. Vereador José Manuel Pratas que 
realmente foi a primeira vez que se reuniram e o Sr. Vereador ouviu e soube ouvir assim como o 
próprio STAL e não se sabe se por oposição do STAL, mas a Câmara fez um novo regulamento. 
Nunca ninguém ouviu dizer que o STAL é contra o controlo de alcoolémia, pelo contrário acha 
muito bem que se faça, mas não dentro dos parâmetros deste regulamento pois nas questões 
mais sensíveis a Câmara não quis tocar e que têm a ver com o procedimento disciplinar e com a 
periodicidade da realização dos testes.--------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas disse que em termos da recuperação dos funcionários, 
para os dois que fizeram a sua recuperação a câmara disponibilizou todas as semanas uma 
viatura para os transportar a Lisboa e recebiam o vencimento completo e hoje estão 
recuperados, quanto aos dois últimos funcionários alvo de processo disciplinar por excesso de 
álcool no sangue dentro do horário de trabalho foram notificados para comparecer no Gabinete 
de Acção Social num prazo de 10 dias após a notificação e já passaram mais de 3 semanas e 
ainda não foram lá. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente quis saudar a presença de dois ex-Vereadores da Câmara Municipal de 
Azambuja, que no anterior mandato fizeram aquilo que considera uma oposição muito 
construtiva nunca deixando de defender os seus pontos de vista e muitas dando sugestões para 
que a actividade da Câmara nesses quatro anos fosse melhor, os Srs. Dr. Jorge Lopes e Arq. 
David Mendes aqui presentes na qualidade de munícipes. -------------------------------------------------- 
--- Antes de iniciar a sua intervenção o Sr. Presidente colocou à consideração do Executivo a 
inclusão na Ordem de Trabalhos da Proposta n.º 89/P/2006, tendo ficado acordado que a 
mesma seria apreciada na próxima Sessão de Câmara.-----------------------------------------------------  
--- Continuando, o Sr. Presidente começou por informar a Câmara que foi convocado a prestar 
declarações na Policia Judiciaria, como testemunha e na qualidade de Presidente da Câmara 
em função de uma carta anónima que chegou ao Ministério Público com algumas acusações 
autárquicas, na sua perspectiva delirantes, foram mais autarcas convocados quer da Câmara 
quer das Juntas de Freguesia e a única coisa que lamenta em todo este processo é que as 
cartas sejam anónimas. De facto, quando estão sujeitos a um conjunto de situações e não 
conhece o rosto do adversário/denunciante é sempre uma situação que podem classificar da 
forma que cada um na sua consciência entende classificar, esta informação foi apenas para 
conhecimento da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu ainda a necessidade de marcar uma sessão extraordinária da 
Câmara, pois foi solicitado pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal nos termos da Lei do 
Referendo, pois a Comissão entretanto nomeada pela Assembleia Municipal já se pronunciou 
sobre o Referendo e agora a Câmara tem cinco dias para igualmente se pronunciar, para ser 
marcada a reunião da Assembleia Municipal em que esta questão será votada, sugerindo que 
esta sessão extraordinária da Câmara se realiza-se na quinta-feira pelas quinze horas, dado que 
não quer de forma alguma ultrapassar o prazo que a Câmara dispões para se pronunciar, 
ficando acordado que a reunião se realizará na quinta-feira dia 26 de Outubro, às dezasseis 
horas, terá este assunto como ponto único, tendo o Sr. Presidente dito que no dia seguinte 
(24/10) será distribuída a documentação correspondente.--------------------------------------------------- 
--- Prosseguindo a sua intervenção o Sr. Presidente referiu um ofício da CCDR de Lisboa e Vale 
do Tejo, cuja cópia foi distribuída com a documentação da presente sessão que relata esta saga 
da Câmara Municipal de Azambuja com a questão da REN - Reserva Ecológica Nacional, como 
já referiu por diversas vezes estando resumido no referido ofício o que tem sido o trabalho da 
Câmara nesta matéria, mas de facto, desde há cerca de dois anos para cá que têm vindo, junto 
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da CCDR a levantar a questão da Reserva Ecológica Nacional, pois têm existido diversas 
situações de munícipes que queriam iniciar determinadas operações urbanísticas e que eram e 
são chumbadas nos serviços de urbanismo da Câmara com base no artigo sexto do PDM que 
remete para a REN, disse que ia ser um bocadinho exaustivo nesta explicação pois acha que 
esta é uma matéria de suma importância para o concelho, explicou que o que despoletou esta 
situação foi um munícipe que viu recusado o seu projecto pelos serviços de urbanismo que lhe 
trouxe uma carta da CCDR-LVT a dizer que Azambuja não tinha REN, portanto a CCDR não 
tinha que se pronunciar sobre as questões da REN em Azambuja e que não tendo Azambuja 
REN devia-se reger pelas normas transitórias do Decreto-Lei de 93 da dita REN, começou de 
imediato junto da CCDR a tentar esclarecer esta situação o que nunca conseguiu, pelo que 
resolveu pedir parecer a um jurista qualificado sobre a meteria e o parecer deste jurista era um 
parecer com mais de sessenta páginas dos quais apenas um terço era útil e a conclusão do 
jurista era que de facto Azambuja se regia pelas normas provisórias da REN e que a tal REN 
constante do artigo sexto do PDM por ser de hierarquia inferior não era válida, remeteu de 
imediatamente este parecer para a CCDR que foi dando respostas evasivas, até que 
confrontada com perguntas muito objectivas respondeu que o parecer do jurista estava certo, 
que Azambuja se devia reger exclusivamente pelas normas transitórias e não pelo artigo sexto 
do PDM, à cautela, e como foi avisado pelo consultor jurídico da Câmara, as questões da REN 
podiam dar perca de mandato e prisão duas coisas nas quais não estava nada interessado, 
pediu parecer a outra entidade do mesmo Ministério e que também superintende estas matérias 
do ordenamento do território a DGOT – Direcção-geral do Ordenamento do Território e o 
parecer desta entidade era o contrário da CCDR ou seja que não se aplicavam as normas 
provisórias  mas sim o artigo sexto do PDM e anda há ano e meio a tentar que estas duas 
entidades do mesmo Ministério se entendam e esclareçam sobre esta matéria com ofícios 
sucessivos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Finalmente a Sra.Vice-Presidente da CCDR tão instada como tem sido remeteu este 
processo para a Comissão da Reserva Ecológica Nacional solicitando o parecer desta mesma 
entidade, esta remessa foi efectuada em 10 de Outubro corrente e até à presente data esta 
Comissão ainda não reuniu e portanto estão à espera que a Comissão da REN se pronuncie, 
espera que a pronuncia seja pelo menos conclusiva sobre esta matéria e em função disto duas 
coisas podem acontecer, ou continuam a reger-se pelo dito artigo sexto do PDM até terem a 
REN revista, o que tem vindo a acontecer desde 1995 até agora e que é muito gravoso para o 
desenvolvimento do concelho ou o parecer vai no sentido de que se devem reger pelas normas 
transitórias da REN não sendo válido o artigo sexto do PDM, o que na sua perspectiva e na do 
concelho seria bastante mais benéfico. Mas tudo isto para dizer o seguinte, pensa que estas 
questões do ordenamento do território mereciam uma sessão extraordinária desta Câmara 
exclusivamente ditada a essa matéria porque neste momento estão a decorre uma série de 
situações como é o caso do Plano Regional de Ordenamento do Território o Oeste, Lezíria e 
Médio Tejo, onde estão representados por si na Subcomissão da Economia que já tem trabalhos 
e cronogramas avançados, há o Processo de Revisão do PDM que de acordo com 
determinação entretanto feita não avançará enquanto este Plano Regional de Ordenamento do 
Território não estiver concluído, há os Planos de Pormenor que aqui foram aprovados, há a nova 
Lei da Reserva Ecológica, há estudos desenvolvidos com base no novo Aeroporto de Lisboa 
nomeadamente Vila Franca de Xira, Azambuja e Alenquer que estão envolvidas num estudo 
sobre acessibilidades com a Estradas de Portugal e o NAER, por outro as três câmaras que 
mencionou juntamente com a de Rio Maior e a do Cartaxo estão envolvidas com o NAER num 
estudo sobre estratégias de desenvolvimento face à deslocalização do aeroporto. ------------------- 
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--- Por tudo isto acha que há matéria interessante para a realização duma sessão extraordinária 
da Câmara exclusivamente destinada a estas questões do planeamento e ordenamento do 
território, obviamente que ganhará em ser uma sessão pública e ganharia também em ter não 
só a participação do Sr. Director do Departamento de Urbanismo como de outros técnicos. O Sr. 
Presidente solicitou ainda aos Srs. Vereadores que, dadas as limitação a que a Câmara está 
obrigada em termos de despesa com pessoal e já tem uma sessão extraordinária na próxima 
quinta-feira, esta sessão fosse feita a título gracioso para o erário municipal, sugestão com que 
os Srs. Vereadores concordaram ficando para acordar a data em que se realizará a sessão 
extraordinária.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para concluir o Sr. Presidente referiu, relativamente à questão da OPEL e àquilo que tem 
sido o trabalho que a Câmara Municipal de Azambuja tem desenvolvido sobre esta matéria e 
após a realização das reunião que tinham programado com os diversos intervenientes neste 
processo, teve uma reunião com o Sr. Presidente da Agência Portuguesa de Investimentos, Dr. 
Basílio Horta, teve uma reunião com a administração da OPEL, teve uma reunião com a 
Comissão de Trabalhadores, teve um encontro para troca de impressões com o Centro de 
Emprego de Vila Franca de Xira e tem mantido reuniões com o Grupo Espírito Santo, grupo que 
apareceu na perspectiva de apoiar a questão dos trabalhadores da OPEL e o ponto de situação 
é o seguinte: relativamente à reunião com a Agência Portuguesa de Investimentos, neste 
momento está nomeada uma Comissão Arbitral com três árbitros nomeados, um pela OPEL, um 
pelo Estado Português e um terceiro equidistante dos dois para dirimir aquilo que é o litígio do 
governo português com a General Motors pelo incumprimento do contrato que tinham 
estabelecido, não tem que se meter neste conflito mas queria assegurar que os interesses do 
município de Azambuja estavam protegidos nessa negociação, como sabem houve isenções e 
benefícios fiscais que diziam respeito a receitas da Câmara e foi-lhe garantido que toda essa 
matéria que dizia respeito a isenções concedidos pelo estado mas que tinha reflexos nas 
finanças municipais estavam garantidas no processo de negociação e depois numa atitude 
prospectiva relativamente a saber se a Agência Portuguesa de Investimentos tinha desenvolvido 
alguns trabalhos no sentido de ver qual é o futuro daqueles 36 hectares altamente bem 
localizados, com linhas férreas ligadas, com instalações muito boas em área industrial e sobre 
esta matéria foi-lhe dito que embora a agência já tivesse sido abordada por alguns grupos de 
grande dimensão quer nacionais quer estrangeiros, entendia que enquanto não estivesse 
fechado o acordo relativamente à saída da GM em 21 de Dezembro, essa questão era exclusiva 
da GM, porque esta empresa é que é proprietária das instalações e nesta fase iam deixar que 
tomasse a iniciativa das negociações e, até esse acordo com o Estado Português estar fechado, 
a Agência Portuguesa de Investimento não irá tomar iniciativas pró-activas de captação de 
investimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Quanto à reunião com a Administração da GM, o Sr. Presidente disse que lhe foi dado a 
conhecer os termos de despedimento colectivo que foi feito com os trabalhadores da GM, da 
mesma situação tinha-lhe sido dado conhecimento pela Comissão de Trabalhadores da GM, 
também lhe foi manifestado pela Administração da GM que decorriam contactos e negociações 
com investidores quer nacionais quer internacionais, tendo em vista a venda ou aluguer 
daquelas instalações para a localização de outro tipo de actividades empresariais, que tinham 
propostas desde utilização parcial até propostas de utilização integral dessas mesmas 
instalações. Obviamente que apesar de ter tentado saber mais pormenores não conseguiu 
saber mais nada da parte da Administração da GM porque nesta fase não querem que isso caia 
no domínio publico. No que diz respeito à Comissão de Trabalhadores com a qual têm vindo a 
manter contactos e reuniões bastante assíduas, há um acordo entre si e Comissão de 
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Trabalhadores de que até 21 de Dezembro há muito pouco a fazer, pois o despedimento é 
colectivo e é este despedimento colectivo que dá direito às indemnizações que entretanto foram 
acordadas e não vão agora alterar a sua situação laboral ou profissional individualmente em 
função desse tipo de situação. Têm determinadas medidas programadas quer ao nível do 
Centro de Emprego de Vila Franca de Xira, que eventualmente, abrirá cá, em instalações 
cedidas pela Câmara um núcleo de apoio aos trabalhadores da OPEL, quer com o Grupo 
Espírito Santo funcionando a Câmara como uma espécie de intermediaria entre os 
trabalhadores da OPEL que a partir de 21 de Dezembro queiram ingressar no mercado de 
trabalho junto das diversas empresas do Grupo Espírito Santo e por outro lado a oferta de 
emprego que essas diversas empresas possam ter relativamente a esses mesmos 
trabalhadores e ainda na presente semana terá uma nova reunião com a Comissão de 
Trabalhadores para operacionalizar este aspecto mais directamente. ------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos começando por dizer que afinal verificou-se que 
aquilo que o PSD disse em relação à REN provavelmente estava certo e apesar de terem sido 
bastante objectivos foram incompreendidos pelo Sr. Presidente da Câmara, portanto no que diz 
respeito à REN não é jurista mas pelo que leu parece que realmente o regime transitório é que 
deveria de vingar, visto que é uma Reserva Ecológica Nacional que está mal elaborada e que 
mais que preservado o ambiente, tem é dificultado a vida às pessoas. Disse congratular-se 
bastante pelo Sr. Presidente da Câmara, numa coisa tão importante para o concelho como é o 
Plano Director Municipal e questões de urbanismo, convidar toda a Câmara para discutir este 
assunto, atitude que deveria tomar mais vezes e sobre outros assuntos, pois apesar do PS ter 
sido eleito para governar a Câmara, por vezes quanto mais discutidos forem os assuntos, 
melhores são as soluções encontradas. No que diz respeito à OPEL só não compreendeu o 
papel da Agência Portuguesa de Investimento, pois se não vai fazer nada enquanto não 
estiverem transaccionadas as instalações, se até a OPEL encerrar houver transacção de 
instalações a Agência Portuguesa de Investimento já pouco fará pois as instalações já estarão 
nas mãos de outra empresa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Continuando o Sr. Vereador António José Matos perguntou, uma vez que a Escola Primária 
de Arrifana foi encerrada e as crianças vêm ter aulas a Manique do Intendente, em que termos é 
que essas crianças são transportadas. Mudando de assunto o Sr. Vereador disse que há algum 
tempo trouxeram à Câmara uma proposta sobre a estrada do Brinçal, que liga Arrifana à estrada 
que vai para Arrouquelas, essa estrada foi arranjada mas havia a preocupação de fazer as 
valetas, de marcar e de colocar sinalização vertical e com estas chuvas verificou que a estrada 
está a ser completamente corroída por baixo, portanto as preocupações do PSD não foram 
levadas em linha de conta  esta estrada está-se a estragar assim como a estrada que vai para a 
Póvoa de Manique. O Vereador continuou perguntando o que é que se passou com os lancis 
que tinham sido colocados no local do terminal rodoviário pois na passada semana verificou que 
tinha sido tudo arrancado, queria saber o que se passou e de quem é a autoria daquele projecto 
se é da Câmara ou exterior à Câmara. Reparou também que o chão do Jardim Urbano de 
Azambuja também foi arrancado e gostava de ser esclarecido do porquê dessa situação.----------  
--- Disse ainda ter-se deslocado à Escola Primária de Tagarro e verificou que no périplo que o 
Sr. Vereador Marco Leal fez pelas escolas do concelho no inicio do ano, provavelmente falhou a 
escola de Tagarro, no passado sábado começaram lá as obras e foram feitas algumas 
fundações, chamou a atenção para o facto das fundações terem sido feitas e os ferros terem 
ficado espetados, hoje é impossível ver os ferros porque estão completamente cobertos por 
água, situação que é perigosa para as crianças. O telheiro que lá se está a fazer vai dar para as 
crianças brincarem sem ser à chuva mas vão ter que ir à chuva até chegar debaixo do telheiro e 
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a ida para a casa-de-banho tem cobertura mas não tem paredes, pelo que acaba por ser na rua 
e para aquecer a sala têm 2 termoventiladores, que a potência eléctrica já permite que 
trabalhem, mas que provavelmente não são o mais indicado. Chamou ainda a atenção para o 
facto da torneira da casa de banho estar sempre a correr pois as crianças não têm força para 
fechar a torneira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos chamou ainda a atenção para a EN 3 em Vila Nova da 
Rainha junto ao parque de merendas, pelo facto de terem ali acontecido vários acidentes, é 
claro que a responsabilidade dos acidentes não é da Câmara nem a forma como as protecções 
lá estão metidas, mas não ficava mal à Câmara recomendar à Estradas de Portugal uma melhor 
e mais efectiva protecção junto ao Parque de Merendas, porque se se desse o caso de ser um 
dia soalheiro e estarem ali pessoas a usufruir daquele local teriam levado com o camião em 
cima, o que seria bastante trágico. Ainda na EN3 e à semelhança do que se fez junto à MODIS, 
local onde existiam bastantes acidentes que diminuíram consideravelmente com a inserção da 
3ª faixa, deveria ser solicitado à Estradas de Portugal o mesmo tipo de intervenção junto à 
AUCHAN de modo a prevenir bastantes acidentes. Continuando o Sr. Vereador inquiriu sobre a 
situação em que estão os parques de estacionamento junto à REFER, se a Câmara os vai dotar 
das infra-estruturas necessárias e readaptá-los a algum uso, se será a REFER, se após estarem 
arranjados passarão para a REFER ou para a Junta de Freguesia ou que outro destino lhe será 
dado e que outro tipo de exploração será efectivamente feita daqueles parques de 
estacionamento. Disse, ainda, verificar com alguma assiduidade que junto ao restaurante “O 
Baú” existem constantes roturas que provocam um buraco no pavimento, tendo esta estrada 
sido feita há pouco tempo e por muito que ali venham desaguar esgotos mais antigos o que é 
que realmente se passa para que haja problemas com tanta frequência.-------------------------------- 
---- Continuando o Sr. Vereador referiu uma proposta do ano anterior que envolvia a quantia de 
um milhão e cem mil euros para pagar à Águas do Oeste, entretanto para este ano há uma 
dotação orçamental de quatrocentos e oitenta e dois mil e quinhentos euros depois da última 
rectificação que foi feita em Abril/Maio passado, por isto queria saber como é que estão as 
contas com a Águas do Oeste, se estão com as contas em dia, se devem muito dinheiro, se este 
dinheiro que está orçamentado é quanto basta pois já estão próximos do final do ano. 
Continuando a sua intervenção o Sr. Vereador disse que há um mês atrás aprovaram uma 
proposta para atribuição de cinco mil euros ao UDR de Vila Nova da Rainha por ter caído o 
telhado da colectividade e nessa altura, uma vez que o pedido vinha pouco fundamentado, 
solicitou cópias das facturas desse arranjo e queria saber se estas foram facultadas pela 
referida colectividade. Foi aprovada a construção de uma nova escola do ensino básico para 
Azambuja pelo que gostava de saber em que ponto está a situação, se o projecto já está feito ou 
não. Alertou para o facto de não existir uma rampa de acesso a deficientes para entrar na 
Galeria Municipal, facto que reparou pois um munícipe estava a reclamar por não poder aceder 
ao referido espaço e como é uma obra da Câmara recente esta falha deveria ser colmatada de 
modo a não inibir o acesso a alguns munícipes. --------------------------------------------------------------- 
--- Referiu ainda uma Proposta apresentada pelo PSD e que foi aprovada em sessão de Câmara 
há já bastantes meses, na altura aceitaram a sugestão que em lugar de ser para fazer a obra 
pelo menos que se aprovasse o estudo da obra para rebaixar a estrada junto ao cano da EPAL 
que passa junto ao Pavilhão Municipal para que qualquer veículo até 4 metros de altura lá 
pudesse passar, quer saber em que fase está esse estudo e quem é que o está a fazer, porque 
fizeram-se as obras que lá estão, colocaram-se algumas barreiras até chegar ao cano da água, 
mas uma já caiu pois foi abalroada por um camião, portanto corre-se o risco de em breve terem 
outro problema como o que houve.-------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Presidente referiu que a intervenção do Sr. Vereador em relação à REN mereceu uma 
reacção violenta por sua parte e na sua perspectiva com toda a razão porque as REN bem 
como as Leis não estão em vigor ou deixam de estar conforme são boas ou más e não é por 
haver uma REN mal elaborada e que já foi elaborada há 11 anos e que está ser impeditiva do 
desenvolvimento do concelho de Azambuja que deixa de estar em vigor e todos concordam com 
isso, agora o PSD no comunicado que o Sr. Vereador referiu, salientado que apenas refere este 
assunto pois foi o Sr. Vereador que falou nele, disseram que ele era um aldrabão porque não 
havia REN nenhuma no concelho de Azambuja, e ainda agora lhe esteve a explicar que têm 
dois pareceres sobre este assunto, um que diz que sim e outro que diz que não e anda a lutar 
há um ano e meio para que esta situação seja esclarecida, portanto não é a Câmara que anda a 
impedir o desenvolvimento de Azambuja. Também lhe deve dizer que não disse que a Agência 
Portuguesa de Investimento começa a actuar só quando a OPEL tiver vendido as instalações, o 
que disse é que a Agência Portuguesa de Investimentos o informou que só começa diligências 
activas na procura de alternativas quando tiver concluído o processo de negociação entre o 
Estado Português e a OPEL, que está agora a ser feito por essa mesma Agência Portuguesa de 
Investimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre a questão do Estrada do Brinçal e a estrada da Póvoa de Manique, o Sr. Presidente 
disse que iriam verificar o que se passa sobre essa matéria, quanto aos trabalhos que o Sr. 
Vereador referiu na zona do Polis IV, o levantamento dos lancis foi feito porque o empreiteiro se 
enganou e como a fiscalização funciona, este teve que repor a situação como está previsto no 
projecto e obviamente isso não tem qualquer acréscimo para a Câmara, uma vez que é um erro 
do empreiteiro. Quanto ao levantamento do pavimento do Jardim Urbano de Azambuja também 
é um acto normal, as obras públicas têm uma garantia de 5 anos e contactaram que havia uma 
parte do pavimento que não estava em boas condições de compactação e o empreiteiro, no 
âmbito da garantia, está a proceder à sua substituição. Quanto ao buraco junto ao restaurante 
“O Baú”, tem criado alguns problemas de cada vez que há chuvas mais intensas, não é um facto 
imputável ao empreiteiro que fez esta intervenção mas sim um facto de má ligação da rede de 
águas pluviais que vem da Rua do Espírito Santo que provocava essa situação pois as águas 
iam ter a lado nenhum e levantavam a calçada, mas já foi feita uma intervenção de fundo e as 
águas canalizadas, pelo que é uma situação que não volta a acontecer. Relativamente às 
protecções junto ao Parque de Merendas de Vila Nova da Rainha, têm insistido 
sistematicamente com a Estradas de Portugal nessa perspectiva, aliás dentro de pouco tempo 
conta trazer à Câmara um plano firme de intervenção na Nacional 3 entre Azambuja e Vila Nova 
da Rainha e só não trouxe ainda porque este plano tem que ver com várias entidades, no fundo 
a Câmara é quem tem menos a ver em termos de responsabilidade e execução mas de 
qualquer forma lideraram este processo que integra a Estradas de Portugal, Promotores e 
Industriais que se situam ao longo desta faixa e o NAER e o Gabinete de Acessibilidades do 
NAER e de facto espera que dentro de pouco tempo toda a intervenção nesta estrada esteja 
devidamente programada e saber quem é responsável e os respectivos prazos, deve dizer no 
entanto que conta trazer à Câmara brevemente um licenciamento que inclui a obrigatoriedade 
de terminar a variante à EN3 na zona industrial. Quanto ao subsídio atribuído ao UDR de Vila 
Nova da Rainha já foi pedido a esta colectividade o comprovativo da despesa mas não sabe 
dizer se já enviaram. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a questão da rampa para deficientes na Galeria Municipal existe uma rampa amovível 
de metal que é colocada na entrada pela Rua Eng. Moniz da Maia sempre que seja necessária. 
Sobre as questões da água, o Sr. Presidente esclareceu que estão em negociação com a Águas 
do Oeste por dois motivos, primeiro porque a Águas do Oeste deve muito dinheiro à Câmara 
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Municipal de Azambuja e porque a Câmara Municipal de Azambuja deve muito dinheiro à Águas 
do Oeste e neste momento estão a ver quem deve mais a quem e estão a contestar, com 
argumentação que demora muito tempo até ser devidamente programada, a facturação que a 
Águas do Oeste tem feito quer ao nível das águas quer ao nível do saneamento, enquanto não 
estiver acordado ou eventualmente remetido para o tribunal arbitral da Águas do Oeste e 
enquanto não tiverem o apuramento total daquilo que a Águas do Oeste deve à Câmara 
Municipal de Azambuja ninguém deve nada a ninguém. A Águas do Oeste aponta para uns 
valores e para a Câmara de acordo com as ultimas estimativas são facturados por ano à 
Câmara Municipal de Azambuja pela Águas do Oeste, a título de abastecimento de água um 
milhão e cem mil euros, seiscentos mil euros a titulo de tratamento de águas residuais – isto 
sem estarem todas as ETAR em funcionamento – pagam ainda cerca de oitenta euros por cada 
tonelada de resíduos sólidos (quarenta pela remoção e quarenta e quatro pelo destino final, que 
é o sistema mais caro do país é o da Resioeste), se considerarmos uma estimativa de 
quinhentos a seiscentos mil euros pelas que estão em baixa, temos de despesa da Câmara com 
os sistemas de águas, esgotos e resíduos sólidos por ano um total de três milhões e setecentos 
mil euros, ou seja, um quarto do orçamento municipal, dos quais entre trinta a quarenta por 
cento são cobertos por receitas directas, por tudo isto esta é uma situação que quer do ponto de 
vista financeiro, quer do ponto de vista legal e regulamentar é insustentável até porque as 
instruções da Comunidade Europeia e do Governo Português são que em 2009 estes sistemas 
têm que ser financeiramente auto-suficientes. ------------------------------------------------------------------ 
--- Continuando o Presidente referiu que a Águas do Oeste avaliou o património da Câmara da 
rede de saneamento em cerca de um milhão trezentos e oitenta mil euros, a Câmara acha que 
vale mais pelo que estão agora a avaliar a questão do património transmitido em termos da 
água, no que se refere a facturação da água foi facturado a mais, pois acham que deve haver 
uma quebra pelas roturas da rede em baixa e no termo do tratamento de esgotos ainda muito 
mais, pois como não há medidores de caudal é feito por estimativa e a Águas do Oeste faz uma 
estimativa de duzentos e sessenta litros por habitante/dia e a Câmara acha que esta estimativa 
é de cerca de cento e sessenta litros, que tecnicamente são os valores considerados nesta 
matéria. Portanto tudo isto está em discussão com uma grande fúria da Águas do Oeste, pois 
dizem que as outras Câmaras aceitaram todas as condições e a Câmara Municipal de Azambuja 
é que está a levantar problemas, mas de facto se se identificam problemas, estes são para ser 
levantados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal que em relação às questões colocadas pelo Sr. Vereador 
António José Matos disse em relação ao périplo que fez pelas escolas que é tão importante o 
périplo do Marco Leal como a obra que iniciou e que o informador do Sr. Vereador não o 
informou que ainda na passada sexta-feira esteve na escola de Tagarro e precisamente por 
saber que as obras iam iniciar no sábado e que ia acontecer o problema que o Sr. Vereador 
António José Matos referiu que falou com a professora e com os alunos relativamente à 
utilização do parque escolar durante a semana, também se falou do telheiro que cobre o 
percurso até às casas-de-banho, mas de facto não lhe relatarem o problema dos alunos não 
conseguirem abrir a torneira de água, mas fica com essa nota para resolver o problema. 
Relativamente à nova EB1 de Azambuja, que terá 12 salas de aula mais quatro salas de jardim-
de-infância, está neste momento em fase de estudo prévio, pensa que até final do ano o 
projecto estará completo, é esse o objectivo da equipa que está a trabalhar neste projecto e 
posteriormente será lançado o respectivo concurso. ---------------------------------------------------------- 
--- Relativamente ao transporte das crianças de Arrifana, o Sr. Vereador Marco Leal disse que 
este é feito por um táxi, esta escola fechou em 2004 quando tinha um total de 3 alunos, foi 
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colocada ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Manique do Intendente a hipótese deste 
transporte ser assegurado pela da Junta de Freguesia, tendo este dito que a Junta de Freguesia 
não tinha meios para assegurar o transportes destes alunos, daí que a Câmara pague a um táxi 
para assegurar a deslocação destas crianças.------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vice-Presidente Luís de Sousa que sobre a questão levantada pelo Sr. 
Vereador António José Matos em relação aos parques de estacionamento junto da REFER 
disse que já foram feitas algumas reuniões com a REFER no sentido do melhoramento dos 
parques, o gabinete de obras da Câmara já fez o levantamento de dois desses parques com um 
projecto de recuperação dos mesmos e aguardam a entrega do projecto relativo ao parque 
maior, depois dos projectos estarem concluídos irá haver nova reunião com a REFER e assim 
negociarem o futuro daqueles parques e as obras que ali pretendem fazer, informou ainda que o 
Sr. Presidente da Câmara já oficiou a administração da REFER mostrando a preocupação da 
Câmara com a passagem pedonal na EN3 porque foram alertados para o facto de lá se 
encontrarem pessoas a praticar prostituição e toxicodepência e, como a REFER tem colocado 
umas novas passagens pedonais com outro tipo de estrutura que até tem um aspecto mais leve 
esperam poder reunir com a REFER de modo a ser feita uma remodelação da passagem 
existente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre dizendo estar contente com a disponibilidade do 
Grupo Espírito Santo para facultar algumas saídas profissionais aos agora trabalhadores da 
OPEL, mas no entanto não ficam descansados quanto ao que vai ser o futuro do concelho em 
termos de emprego, quer queiram quer não já desde a Primavera passada tudo apontava para o 
encerramento da OPEL e ainda agora as plausíveis soluções para o emprego neste concelho se 
encontram rodeadas por uma grande nebulosidade, não sabem de medidas concretas que já 
haviam de estar praticamente a ser ensaiadas no terreno pois é uma apreciável quantidade de 
trabalhadores que vão ser despedidos, pelo que pergunta o que é que a Câmara pensa fazer 
concretamente para além dos contactos que tem levado a cabo e das diligências que faz junto 
de alguns organismos públicos e outras entidades particulares, perguntou se já sabem o que é 
que o Ministério da Economia pensa fazer, que tipo de actividades perspectiva serem 
convidadas a virem para esta área industrial que vai agora ser disponibilizada, para além de 
confrontar a própria OPEL com as suas responsabilidades nesta área, mas tem de haver uma 
politica activa e daquilo que ouviu do Sr. Presidente da Câmara não ficou convencido de que 
efectivamente se está a fazer alguma coisa nessa área, porque o facto da Agência Portuguesa 
de Investimento ainda não querer agir porque não é dona dos terrenos, mais parece uma 
desculpa conveniente mas que sabe a pouco, pelo que gostariam de saber o que é que o 
Ministério da Economia está a pensar sobre o assunto.------------------------------------------------------ 
--- Mudando de assunto o Sr. Vereador António Nobre disse que já na última sessão de câmara 
procurou saber o que é que a Câmara tem a dizer em termos de perspectivas financeiras para o 
próximo ano, é publico que está em discussão na Assembleia da Republica um projecto de 
diploma respeitante às finanças locais, que também está em discussão uma Lei de Orçamento 
de Estado para próximo ano e que antecipa as soluções legislativas que constam da Lei de 
Finanças Locais, e lança o desafio para que seja realizada uma sessão de Câmara 
extraordinária sobre este tema e como está para breve a discussão do próprio Orçamento da 
Câmara, é bom que o Sr. Presidente ouça o que os Vereadores da oposição têm a dizer sobre a 
elaboração desse orçamento. Continuando disse saber que já foram efectuadas algumas 
pavimentações em Alcoentre, pelo que gostaria de saber se nos Casais das Boiças já foram 
efectuadas algumas pavimentações.------------------------------------------------------------------------------ 
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--- O Sr. Presidente interveio esclarecendo que quanto ao caso da OPEL o Ministério da 
Economia intervém através da API - Agência Portuguesa de Investimento, mas disse até 
compreender a API ao não tomar a iniciativa de captar já investimentos para aqui, imagine-se 
que num qualquer fórum internacional a API arranjava um investidor para aquele terreno e 
estimulava-o, chega aqui falava com a OPEL e esta dizia que não que já tinha vendido a 
qualquer outro investidor, pois como vivemos em economia privada esta situação podia 
acontecer. É claro que o que lhe foi transmitido pela Agência Portuguesa de Investimentos é que 
se a OPEL aparecer com um grupo que pretende determinadas contrapartidas para se instalar 
naquele local imediatamente iniciam negociações com esse grupo, mas neste momento tomar a 
iniciativa não faz sentido.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre as perspectivas financeiras para próximo ano, o Sr. Presidente disse que tem todo o 
gosto em promover uma sessão extraordinária da Câmara, se assim o entenderem, sobre a 
nova Lei das Finanças Locais, mas disse que nem o próprio, nem o nenhum dos outros 307 
Presidentes de Câmara sabem qual é a consequência da Lei das Finanças Locais, porque 
ninguém sabe, porque conhece 52 estudos sobre esta Lei e nenhum deles é coincidente com o 
outro, estão neste momento, através dos técnicos do DAF, a tentar perceber quais é que são 
essas consequências mas em termos de transferências de fundos da Administração Central, os 
critérios alteraram todos e há vários estudos de “sobe e desce”, o oficial (o do Governo), diz que 
no caso do município de Azambuja no próximo ano e pela aplicação imediata e directa dos 
critérios aumentariam cerca de oito por cento de fundos do Orçamento Geral do Estado, mas 
como há o dito efeito travão acabaria por se de apenas 1,2 por cento, o que em termos reais 
corresponde a uma perca não muito significativa, mas é uma perca e isto por causa da inflação 
que será seguramente superior a 1,2 por cento. Sobre a Lei das Fianças Locais têm estudado 
esta lei, tem participado em fóruns da ANMP e outros em que foi discutida, há aspectos da lei 
que concorda, especialmente no que diz respeito ao campo do endividamento, há aspectos 
sobre os quais ainda não tem uma opinião formada pois ainda não se sabem quais vão ser as 
consequências e há outros aspectos com os quais discorda frontalmente que são a ingerência 
do Poder Central na autonomia do Poder Local, como é o caso de serem precisos os despachos 
de três Ministros para autorizar a contracção de empréstimos, o facto de terem que ter um perito 
de contas que só as empresas cotadas em bolsa são obrigadas a ter e o facto, que acha 
discriminatório das populações e dos concelhos mais deprimidos, dos três por cento sobre o 
IRS. Sobre o Orçamento da Câmara só começaram a fazer a previsão de receitas e vai 
mantendo a Câmara informada, pois obviamente que aceita sugestões dos Srs. Vereadores 
para a elaboração do Orçamento para o próximo ano. ------------------------------------------------------- 
--- Sobre a questão das pavimentações em Alcoentre, o Sr. Vice-Presidente esclareceu que 
tanto em Alcoentre e Tagarro já estão concluídas mas as de Casais das Boiças não, pois como 
é do conhecimento, o empreiteiro responsável por aquela obra faliu, e os serviços do DIOM 
estão a preparar o processo para que possa ser accionada a garantia bancária a caução e com 
o recurso a outro empreiteiro possam terminar a obra. ------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos interveio dizendo que há leis boas e leis más e não é por 
considerarmos uma lei má que não a vamos aplicar, têm é que tentar aproveitar o melhor 
dessas leis para servir as pessoas, ora, o que se sabia na altura era que não havia uma REN 
aprovada pelo Conselho de Ministros e o entendimento que existia era que se não estava 
aprovada pelo Conselho de Ministros não existia REN e havia uma postura da CCDR a favor de 
vigorar o regime transitório. Continuando o Sr. Vereador disse constatar, pelas palavras do Sr. 
Presidente, que há um não entendimento com a Águas do Oeste no que respeita a verbas, 
porque o estudo que eles fizeram sobre as infra-estruturas de saneamento de Azambuja não 
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coincide com o estudo elaborado pela Câmara. Sobre os parques de estacionamento junto à 
REFER o Sr. Vereador quis saber se depois da remodelação vai haver um tarifário, que tipo de 
tarifário é e quem é que explorará. Quanto à escola de Arrifana o Sr. Vereador referiu que não 
são 3 crianças mas sim 5 crianças que vêm num táxi, o que é muito pouco pelo que acha que 
esta situação não deve continuar assim. Quanto às obras da escola de Tagarro disse achar que 
o problema deveria ter sido pensado antes de iniciar as obras pois já sabemos que não basta 
avisar as crianças para terem cuidados com os buracos e os ferros. O Sr. Vereador interrogou 
novamente a Câmara sobre o estudo para o rebaixamento da via junto ao Pavilhão Municipal e 
se está a ser feito, gostaria de saber por quem.---------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que o estudo está a ser feito pelos serviços camarários e informou 
ainda que já foi pedida uma reunião à EPAL para eventualmente poderem explorar outra 
solução. Quanto aos parques junto à CP a Câmara tem andado a negociar com a REFER, como 
já foi referido pelo Sr. Vice-Presidente, mas a sua perspectiva é que se continuam 
indefinidamente as negociações caiem as Administrações da REFER e da CP como já 
aconteceu e têm de se reiniciar as negociações e não passam do mesmo, por isso acha que ou 
a Câmara avança com aquela situação ou nunca mais vai ter parques, mas a Câmara não tem 
disponibilidade financeira orçamental para fazer a recuperação de parques de estacionamento 
daquela dimensão em condições minimamente aceitáveis e portanto está a estudar uma solução 
imaginativa que eventualmente possa resolver aquela situação e simultaneamente a estrada 
Azambuja/Virtudes e espera que quando trouxer essa solução à Câmara os Srs. Vereadores 
apreciem o esforço e imaginação que às vezes é preciso fazer para concretizar certas obras, 
independentemente da responsabilidade e da participação ou não da REFER nesta situação, 
porque depois da requalificação estar feita haverá muita gente interessada em fazer a 
exploração dos parques. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que disse entender a mensagem do Sr. Presidente 
em relação ao Orçamento da Câmara, entendeu que “a manta é curta” como se costuma dizer, 
mas sem aligeirar responsabilidades também não deixará de lembrar as responsabilidades dos 
Sr. Presidente, mas de qualquer das formas ficará aberto à discussão do Orçamento. -------------- 
--- O Sr. Presidente da Câmara disse que as suas dificuldades que são bem menos difíceis que 
a generalidade dos municípios portugueses, mas as suas dificuldades são devidas 
exclusivamente a uma situação é que nunca ficaram imóveis, tolhidos pelas questões de 
restrições orçamentais que tiveram, inventaram soluções para responder às necessidades e 
quando isso acontece as dificuldades devem ser partilhadas com outros e não apontadas com 
dedo acusador a uma determinada pessoa. Uma coisa é terem compromissos financeiros em 
contrapartida de equipamentos que construíram e que vão servir populações futuras, não é o 
mesmo que vender créditos futuros sem qualquer espécie de contrapartidas para as gerações 
futuras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco interveio para dizer ao Sr. Vereador António José Matos que as 
escolas não são o cavalo de batalha do Sr. Vereador, mas sim de todos os presentes porque os 
eleitos estão aqui para a melhoria das populações e das condições do concelho, no entanto 
constata que cada vez que o Sr. Vereador fala de escolas ou fala da primaria do Bairro da 
Socasa ou da escola de Tagarro e existem mais escolas no concelho e trabalham no dia a dia 
para a melhoria de todas as escolas, relativamente à escola de Tagarro informou que, 
provavelmente, até ao final do ano irá iniciar a construção da nova escola de Alcoentre que irá 
albergar as crianças de Tagarro, que irá ter refeitório, um centro de recursos e um espaço para 
fazerem educação física.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador António José Matos interveio dizendo que se traz estes assuntos a sessão de 
Câmara é porque acha importante que apesar de provavelmente se irem construir novas 
escolas se dêem condições mínimas às existentes para funcionarem até as futuras escolas 
estarem prontas a funcionar, se falou da escola da Socasa foi porque teve razão para o fazer. --- 
--- Interveio o Sr. Vereador Pratas para informar a Câmara que houve uma redistribuição de 
ecopontos no concelho de Azambuja, e neste momento o concelho de Azambuja é o segundo 
concelho com mais ecopontos per capita, ou seja 311 habitantes para cada ecoponto, realçou 
ainda para o facto da freguesia da Maçussa ser a mais pequena do concelho mas é aquela onde 
se faz uma maior recolha de papel e de vidro. O Sr. Vereador informou que quando ocorrem 
mortes no concelho de Azambuja e que há necessidade de se fazer autópsia esta tem que ser 
feita em Lisboa pelo que encetou contactos com o Instituto de Medicina Legal e com o Hospital 
de Vila Franca de Xira e neste mesmo dia chegaram a acordo para que essas autópsia passem 
a ser realizadas aqui em Azambuja, evitando maior sofrimento e despesas para as famílias pois 
como é do conhecimento com o sistema actual tem que se aguardar alguns dias para a 
realização da autópsia e a família pagar o transporte desde Lisboa até à freguesia onde se 
realiza o funeral.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Empreitada de Reordenamento Urbano do Núcleo Central de Azambuja – 
Adjudicação – Proposta Nº 86 / P / 2006 ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que foi lançado concurso público para a empreitada E59/ 05 – Reordenamento Urbano do 
Núcleo Central de Azambuja; --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o relatório de análise de propostas elaborado pela comissão nomeada para o efeito; ------------ 
--- Proponho que a Câmara delibere: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- a. adjudicar a empreitada E59/ 05 – Reordenamento Urbano do Núcleo Central de Azambuja, 
à empresa Asibel, Lda., com a proposta não condicionada, pelo valor de 2.321.479,78€ (dois 
milhões trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e setenta e nove euros e setenta e oito 
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal de 5%, perfazendo o total de 2.437.553,77€ (dois 
milhões quatrocentos e trinta e sete mil quinhentos e cinquenta e três euros e setenta e sete 
cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b. a despesa inscreve-se na Acção do Plano 02.02.02.01 e na Rubrica Orçamental 
05/07.01.04.01, sendo o encargo a considerar em 2007.” --------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que esta proposta é a adjudicação do chamado POLIS 5, a quinta e 
penúltima empreitada POLIS, que é também a maior quer em termos de intervenção espacial 
quer em termos de enquadramento financeiro, esta empreitada diz respeito à reconstrução de 
infra-estruturas e requalificação de superfície de toda a zona a poente da Igreja incluído o 
Rossio, toda a área da Rua dos Campinos e seus largos adjacentes e toda a zona envolvente 
da Urbanização da Quinta dos Gatos, no novo Centro de Saúde e do Valverde e estende-se 
ainda até à zona da Ónia. Esta empreitada foi pista a Concurso Público ainda no decorrer do 
ano passado, é a quinta empreitada do POLIS tendo a sua candidatura já sido aprovada e foi 
homologada recentemente pelo Sr. Ministro pelo que já podem fazer a respectiva adjudicação e 
desenvolver os processos tendentes à assinatura do contrato e inicio da respectiva empreitada. 
O Sr. Presidente aproveitou ainda para afirmar a sua intenção de no próximo dia 3 de Novembro 
fazer uma apresentação pública destas últimas 3 fases do programa POLIS, a que está em 
construção, esta que será adjudicada e que está em candidatura e que se refere ao Campo da 
Feira e que será a última. Fizeram concurso público, os projectos são internos, portanto da 
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responsabilidade dos serviços da Câmara, para uma empreitada que tinha por base três milhões 
de contos isto representava duzentos e quarenta mil contos em projecto, portanto conseguiu-se 
alguma economia com o desenvolvimento do projecto por Técnicos da Câmara. --------------------- 
--- Ao concurso público concorreram muitas empresas e em função dos critérios de adjudicação 
a Comissão de Apreciação propõe a adjudicação da empreitada à firma ASIBEL, pelo valor de 
2.321.479,78€ ao qual acresce IVA e tem um prazo de execução de 200 dias. ------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre interveio dizendo que pelo que entendeu o Sr. Presidente tem 
assegurada a aprovação respeitante à comparticipação da Administração Central nesta obra, 
comparticipação que representa cerca cinquenta e cinco por cento deste valor, pelo que 
pergunta o que é que se passa com os outros quarenta e cinco por cento. ----------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que as empreitadas do programa POLIS são financiadas a 55% 
a fundo perdido, 37,5% já foi aprovado aqui e posteriormente pela Assembleia Municipal o 
financiamento complementar para esta empreitada e depois há parte da Câmara, que está 
assegurada no Orçamento Municipal que são cerca de 11,75%. De qualquer forma esta é uma 
empreita que depois de adjudicada têm que pedir os elementos ao empreiteiro para fazer o 
contrato, depois é uma empreitada que pelo seu valor tem visto prévio pelo Tribunal de Contas, 
portanto é uma empreitada que não produzirá efeitos financeiros antes de 2007, mas de 
qualquer forma a parte da Câmara está contemplada no Orçamento e o resto como é receita 
consignada para este efeito transita automaticamente também afecto a este fim. --------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 86 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------- 
 Ponto 2 – PER Vale do Paraíso – Alienação de Habitação – Proposta Nº 87 / P / 2006 -------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O interesse manifestado pelo arrendatário da casa situada no Lote 6 do PER de Vale do 
Paraíso na sua aquisição;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A informação do Gabinete de Habitação Social e os ofícios do Instituto Nacional de Habitação, 
que se anexam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que foram cumpridos todos os requisitos exigidos pelo INH.-------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nos termos da alínea f) do nº 1 do Artº 64º da LAL, a alienação do Lote 6 do PER de Vale do 
Paraíso ao respectivo arrendatário, pelo preço de 63.510,00€, sendo a quantia de 20.536,00€ 
aplicada em obras de reabilitação de habitação/ edifícios no âmbito do PER e propriedade do 
Município.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que já no anterior mandato decidiram que quem quisesse fazer a 
aquisição dos fogos do PER e mediante proposta feita à Câmara e de acordo com determinados 
critérios poderia fazê-lo e houve um munícipe que habita um dos fogos do PER de Vale de 
Paraíso que o fez e, através do Gabinete do Sr. Vice-Presidente, perguntaram ao Instituto 
Nacional de Habitação, que atribuiu o respectivo valor referido na proposta, sendo que dessa 
quantia a Câmara fica com cerca de vinte mil euros para utilização em obras de conservação e 
reabilitação no PER e o resto é devolvido ao INH.------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre interveio dizendo achar que a razão desta aquisição será a 
vontade do beneficiário pretender ter a sua habitação própria e portanto na altura que se 
candidatou preenchia os requisitos para o PER e neste momento entretanto a sua situação 
financeira terá melhorado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que as rendas do PER são fixadas de acordo com a capacidade 
financeira do munícipe e este senhor paga mais de trezentos euros por mês, o que quer dizer 
que quando lhe foi fixada a renda ele já tinha capacidade financeira para pagar este valor. -------- 
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 87 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 3 – Realojamento no âmbito do PER – Proposta Nº 30 / VP.LS / 2006 ---------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- J.A.F.P. de 72 anos de idade, habita com esposa da mesma idade em casa de renda sito na 
Vila de Azambuja que se encontra em muito más condições de habitabilidade;------------------------ 
--- O casal encontra-se inscrito na listagem para atribuição de habitação Social desde Setembro 
de 2001;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Existe um relatório de uma vistoria que foi efectuada à habitação que comprova que a 
habitação não reúne o mínimo de condições de habitabilidade;-------------------------------------------- 
--- O casal subsiste apenas com as suas reformas, o que os impossibilita de suportar uma renda 
de casa com valores elevados. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- J.A.F.P. e esposa sejam realojados em Habitação PER sito na Quinta da Mina Lt. 12 R/Ch 
Esq. em Azambuja.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-Presidente disse que esta proposta surge no sentido de realojar mais uma família 
já inscrita na atribuição de habitação social desde Setembro de 2001 e só agora é que tiveram 
uma vaga no PER e que vivem aqui em Azambuja numa habitação que já foi alvo de vistoria, em 
que foi verificado a mesma não tem condições mínimas de habitabilidade. -----------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 30 / VP-LS / 2006 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 4 – Regulamento do Teste de Alcoolémia – Proposta Nº 16 / V.JMP / 2006 --------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta e o Regulamento que a seguir 
se transcrevem: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a realização de teste de alcoolemia aos funcionários da autarquia tem-se revelado uma 
medida de gestão de recursos humanos com efeitos positivos na prevenção da ocorrência de 
situações de alcoolismo no local de trabalho; ------------------------------------------------------------------- 
--- a realização do teste permite valorizar o desempenho diligente por parte de cada funcionário 
das funções que lhe estão acometidas, bem como corrigir situações anómalas no melhor 
interesse dos trabalhadores e do bom funcionamento dos serviços; -------------------------------------- 
--- a prática da aplicação do teste de alcoolemia ao longo de três anos tem proporcionado um 
conhecimento da matéria que permite melhorar o enquadramento normativo que o regula, tendo 
sido recolhidas as opiniões de Sua Excelência o Senhor Provedor de Justiça e ouvidas as 
associações sindicais representativas dos interesses dos trabalhadores da autarquia. -------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista no art. 64º, nº 7, alínea a) da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, na versão dada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro, aprove o 
Projecto de Regulamento do Teste de Alcoolemia em anexo à presente Proposta.” ------------------ 
--- Regulamento do Teste de Alcoolemia --------------------------------------------------------------------- 
--- “Nota Justificativa -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A realização de testes de alcoolemia no local de trabalho é uma medida que tem vindo a ser 
aplicada desde há três anos, e com resultados que se consideram positivos. A realização de 
acções deste tipo tem permitido prevenir a ocorrência de situações de alcoolismo e aumentar a 
qualidade e segurança dos serviços prestados, sensibilizando os funcionários para o 
desempenho diligente das suas funções e promovendo a correcção de situações anómalas, no 
interesse do serviço público e da saúde dos trabalhadores.------------------------------------------------- 
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--- A experiência até à data e o debate que a adopção desta medida tem suscitado propiciaram 
um conhecimento sobre a realidade em concreto que permite melhorar o enquadramento 
normativo que regula a realização dos testes. ------------------------------------------------------------------ 
--- Na elaboração do presente regulamento foram tidas em conta as sugestões de Sua 
Excelência o Senhor Provedor de Justiça, na sequência das quais se passa a admitir a 
possibilidade de contraprova mediante exame a realizar em estabelecimento de saúde 
oficialmente reconhecido, fixando-se ainda a taxa de alcoolemia a partir da qual se considera 
estar o trabalhador sob o efeito do álcool em 0,5 gramas por litro de sangue, deixando esta de 
ter de acompanhar a evolução que de futuro se venha a verificar no Código da Estrada. O 
tratamento de dados referentes aos resultados do teste foi submetido a autorização da Comissão 
Nacional de Protecção de Dados.---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Foram ainda ouvidas as associações sindicais em sede de audiência prévia de interessados, 
nos termos do artigo 117º do Código do Procedimento Administrativo.----------------------------------- 
--- Assim, nos termos do artigo 64º, nº 7, alínea a) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na 
versão dada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal de Azambuja aprova o 
seguinte Regulamento do Teste de Alcoolemia.---------------------------------------------------------------- 
--- 1. Âmbito de aplicação -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1.1. O presente regulamento define as regras de realização do teste de alcoolemia no local de 
trabalho e aplica-se a todo o pessoal da Câmara Municipal de Azambuja. ------------------------------ 
--- 1.2. O teste de alcoolemia realiza-se através de uma das seguintes formas:------------------------ 
--- a) Sessões ocasionais a efectuar em dia determinado, sendo submetidos em cada sessão 8 
trabalhadores seleccionados por sorteio a realizar de entre todos os trabalhadores do Município, 
incluindo os titulares de cargos políticos em exercício de funções; ---------------------------------------- 
--- b) Sessões ocasionais a efectuar junto de cada serviço ou unidade orgânica, destinados à 
totalidade dos trabalhadores dos mesmos; ---------------------------------------------------------------------- 
--- c) Teste realizado individualmente a trabalhador que apresente indícios de embriaguez, por 
indicação de qualquer superior hierárquico. --------------------------------------------------------------------- 
--- 1.3. A realização dos testes nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do ponto anterior é 
determinada por ordem do Presidente da Câmara, do Vereador com o Pelouro da Saúde e 
Acção Social ou do Vereador com o Pelouro dos Recursos Humanos.----------------------------------- 
--- 1.4. O sorteio referido na alínea a) do ponto 1.2. é realizado na presença de um representante 
da Comissão de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho eleito pelos trabalhadores do 
Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Realização do teste--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2.1. Os testes de alcoolemia consistem na medição da quantidade de álcool, expressa em 
gramas, existente por cada litro de sangue, através de medição realizada por aparelho Alcotest 
Dräger 7410 ou aparelho similar devidamente homologado. ------------------------------------------------ 
--- 2.2. Os testes são realizados por dois funcionários da autarquia, sendo um deles, 
obrigatoriamente, técnico da Divisão de Saúde e Acção Social.-------------------------------------------- 
--- 2.3. Os testes são realizados em local reservado, no respeito pela privacidade do sujeito do 
teste. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2.4. Considera-se estar sob o efeito do álcool o trabalhador que apresentar uma taxa de 
alcoolemia igual ou superior a 0,5 gramas de álcool por cada litro de sangue, considerando-se 
teste positivo a verificação deste valor ou superior, para efeitos do presente regulamento. --------- 
--- 2.5. De cada teste realizado é elaborado auto do qual consta a identificação do sujeito, 
número de funcionário e resultado do teste. O registo é assinado pelo sujeito e pelos 
funcionários que o realizam.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 2.6. É obrigatória a submissão ao teste determinado por qualquer das formas previstas no 
ponto 1.2., valendo a recusa como violação do dever de obediência para efeitos disciplinares. A 
recusa é devidamente registada no auto a que se refere o ponto anterior. ------------------------------ 
--- 3. Resultado do teste e efeitos ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3.1. Em caso de teste positivo, o trabalhador é impedido de continuar ao serviço até ao fim da 
jornada de trabalho. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3.2. Os testes positivos são comunicados pela Divisão de Saúde e Acção Social ao dirigente 
máximo dos serviços e às entidades previstas no ponto 1.3.------------------------------------------------ 
--- 3.3. A ocorrência da taxa de alcoolemia igual ou superior ao valor indicado no ponto 2.4. é 
registada para efeitos de procedimento disciplinar a que deva haver lugar, nos termos do 
Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------- 
--- 3.4. A ocorrência de um segundo teste positivo ao mesmo trabalhador implica o 
encaminhamento deste para consulta médica de alcoolismo, através da Divisão de Saúde e 
Acção Social.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 4. Contraprova ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 4.1. Em caso de teste positivo, o trabalhador tem o direito de requerer contraprova mediante 
análise de sangue, a realizar a suas expensas. Para o efeito, o trabalhador será conduzido de 
imediato a estabelecimento de saúde oficialmente reconhecido para colheita de amostra de 
sangue necessária, acompanhado por técnico da Divisão de saúde e Acção Social. ----------------- 
--- 4.2. O resultado da contraprova prevalece sobre o resultado do teste inicial, sendo o primeiro 
dado sem efeito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 5. Disposições Finais---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 5.1. O presente regulamento revoga as Normas de Aplicação do Álcotest constantes da 
proposta nº 28 V/ JMP/ 2003, aprovada na reunião da Câmara Municipal de 24 de Julho de 
2003, alterada nos termos da proposta nº 33 V/ JMP/2003, aprovada na reunião da Câmara 
Municipal de 9 de Outubro de 2003.------------------------------------------------------------------------------- 
--- 5.2. O presente regulamento entra em vigor após a sua publicação em edital a afixar no 
edifício dos Paços do Concelho, dando-se conhecimento do teor do mesmo a cada serviço.” -----     
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas referiu que esta proposta vem na sequência das 
sugestões que o Sr. Provedor de Justiça deu ao relatório que estava em funcionamento e da 
reunião havida com o STAL, também foi contactado outro sindicato mas até à data não 
obtiveram resposta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre interveio colocando em questão a legitimidade que a Câmara 
tem para aprovar este regulamento, vem aqui como norma habilitante uma disposição que é o 
que se chama uma “norma em branco”, pois não é dita qual é a competência exclusiva que a 
Câmara aqui está a querer exercitar, por outro lado este Regulamento é um regulamento que 
tem eficácia externa, ao que o Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que este é um 
Regulamento interno, da gestão de pessoal e foi nessa base que foi elaborado. ---------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre disse que este regulamento tem eficácia externa e apesar de 
procurar disciplinar e sendo respeitante ao pessoal deve ir à Assembleia Municipal. Por outro 
lado e em relação ao conteúdo acha que este Regulamento apela demasiado aos efeitos 
disciplinares mas acha que este regulamento deveria ter a tendência contrária ou seja efeitos 
preventivos, preventivos deste mal social que querem combater nos serviços municipais e, salvo 
melhor opinião o procedimento disciplinar deve ser eventual, para além de ter um carácter 
residual quando efectivamente já não há mais nada a fazer, mas enquanto houver alguma coisa 
a fazer pensa que é esse o caminho a ter em conta, nomeadamente o apoio social e psicológico 
e até de medicina no trabalho, o Sr. Presidente ainda agora informou que por dificuldades que 
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houve no concurso efectuado a nível da CULT não se conseguiu adjudicar a uma firma que 
preste serviços a nível da medicina no trabalho, portanto não há implementação de uma regra 
legal a que o município está vinculado desde há muito tempo, pelo que deve dar o exemplo 
nessa área, ainda que não enquadrasse, ainda que provisoriamente este tipo de necessidade 
independentemente da opção certa ou errada de ser a CULT a assumir a responsabilidade pelo 
cumprimento e observância desta regra legal. Sugeriu a suspensão da presente proposta até se 
colmatar o problema da medicina no trabalho e eventual aperfeiçoamento do Regulamento 
sobre estas matérias que acabou de frisar.----------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas interveio dizendo que teve a mesma dúvida que o Sr. 
Vereador António Nobre levantou sobre a necessidade de aprovação pela Assembleia Municipal 
pelo que consultou os juristas da Câmara que informaram que não era necessário submeter 
este Regulamento à Assembleia Municipal uma vez que era da competência interna da Câmara 
e era para aplicação interna ou seja apenas para aplicação nos funcionários da Câmara por isso 
não tem eficácia externa. Em relação ao facto de dizer que o Regulamento está muito punitivo 
referiu que as punições que ali estão mencionadas são as que Lei determina, em relação à 
Comissão de Higiene do Trabalho se fosse por vontade da Câmara já há mais de uma ano que 
estava em funcionamento e isso não aconteceu por problemas que houve no concurso da 
CULT, porque fazendo esta Comissão para servir os 11 municípios da CULT fica muito mais 
económico e é muito mais eficaz do que cada Câmara fazer a sua Comissão de Higiene no 
Trabalho, portanto estamos a aguardar e pensamos que até final do ano o concurso será 
adjudicado pois é um assunto de interesse para todos os municípios da CULT. ----------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo que este problema do álcool é muito 
grave e de forma nenhuma pode pactuar que as pessoas andem a trabalhar alcoolizadas e esta 
é uma situação que não se pode branquear, mas neste caso também temos que ver este 
assunto do lado social, numa das últimas sessões foi aprovada a aplicação de pena suspensa a 
uns trabalhadores por terem acusado álcool no sangue e parece que até nem se estão a portar 
da melhor forma pois já faltaram ao acompanhamento que estava marcado. Para si o abusar do 
álcool é uma doença que deve ser tratada, mas só por vontade própria da pessoa é que 
consegue que o tratamento surta efeito e a Câmara não tem que ser o “pai e a mãe” de toda a 
gente, pois as pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo que fazem. Quanto ao 
Regulamento e no ponto 2.2 e 2.3 onde refere o procedimento disciplinar e onde está previsto a 
aplicação de sanção disciplinar e só depois o tratamento acha que deveria ser ao contrário, isto 
é, se a pessoa detectada sob o efeito do álcool se recusasse a ser submetida a tratamento 
então aí deveria ser punida com procedimento disciplinar, acha que este documento deveria ser 
alvo de mais debate e que poderia ser bastante melhorado, pelo que pensa que esta votação 
deveria ser suspensa e chegar-se a um entendimento sobre o que realmente se quer na base 
de se prevenir casos de abuso de álcool na Câmara Municipal de Azambuja e se eles 
acontecerem se possa recuperar esses trabalhadores. ------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas referiu que em tempos houve dois trabalhadores 
municipais a quem foi detectado álcool no sangue e esses trabalhadores andaram em 
tratamento e hoje estão recuperados e não houve aplicação de sanções disciplinares houve sim 
um grande apoio da Câmara. Se os Srs. Vereadores fizerem alguma sugestão útil aceita retirar 
a proposta, mas caso contrário mantém a proposta. ---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos sugeriu que quando o Regulamento refere que só depois 
de o trabalhador ser detectado com álcool no sangue pela segunda vez é que é encaminhado 
para o acompanhamento, deveria referir que ao primeiro teste positivo deveria logo ser 
acompanhado numa consulta dessa especialidade e aí seria detectado se foi um excesso único 
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ou se é habitual o consumo excessivo de álcool por parte dessa pessoa. Pois só um médico é 
que poderá dizer se é um consumidor casual ou um dependente de álcool. ----------------------------   
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas disse que não vê motivos para suspender a proposta até 
porque este Regulamento serve mais como um travão para que não haja abusos. ------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre sugeriu que fossem eliminadas as referências a processos 
disciplinares pois o Regulamento que se quer aprovar tem a finalidade de combater o problema 
de eventual consumo de álcool nos serviços municipais o que é perfeitamente compreensível, 
mas deve passar por outro tipo de tratamento sem ser o de passar obrigatoriamente pelo 
processo disciplinar.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 16 / V-JMP / 2006 aprovada por maioria, com 
quatro votos a favor (Grupo do PS), um voto contra (Grupo da CDU) e duas abstenções (Grupo 
do PSD). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 5 – Cemitério de Azambuja EN3 - Permuta de Terrenos – Proposta Nº 17/V.JMP/2006  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Existe no cemitério de Azambuja uma sepultura de criança no Talhão 3, a que foi atribuído o 
alvará de concessão de terreno nº 31, emitido em 1 de Abril de 1954, a favor de Silvina Vieira; --- 
--- A titular do referido alvará já faleceu e tendo actualmente como herdeiros: Lino Vieira Martins, 
Francisco José Vieira Martins, Jorge Manuel Vieira Martins e Nuno Miguel Vieira Martins;---------- 
--- Os herdeiros supra identificados solicitaram à Câmara a aquisição a favor de Nuno Miguel 
Vieira Martins, da sepultura sita no Talhão 3, Rua H, nº 8 onde se encontram sepultados os seus 
pais – Carlos Henrique Martins e Hortense Vieira.------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara aprove efectuar uma permuta de terrenos no cemitério, a favor de Nuno Miguel 
Vieira Martins, de modo que a sepultura sita no Talhão 3, Rua H, Nº 8, seja atribuída a este em 
troca da existente no Talhão 3, registo 5/ 48. ------------------------------------------------------------------- 
--- Que seja emitido o respectivo alvará.” ------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas referiu que esta proposta refere-se à permuta de um 
terreno existente no cemitério de Azambuja e passagem da titularidade do mesmo para um dos 
herdeiros conforme documentação anexa à proposta.-------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 17 / V-JMP / 2006 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 6 – Educação – Protocolos com as Juntas de Freguesia – Proposta Nº 37 / VML / 
2006----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e as Minutas de Protocolo que a seguir 
se transcrevem: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. a intenção da Câmara Municipal de Azambuja de proporcionar aos alunos do 1º Ciclo e 
Pré-Escolar do Concelho uma refeição quente adequada;--------------------------------------------------- 
--- 2. a capacidade das Juntas de Freguesia de gerirem este processo duma forma mais próxima 
da realidade, tenho a honra de propor: --------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja delibere aprovar os protocolos com as seguintes 
entidades:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Junta de Freguesia de Manique do Intendente;------------------------------------------------------------- 
--- Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro.”----------------------------------------------------------- 
--- Protocolo------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- “Entre o Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, representado pelo seu 
Presidente, Joaquim António Ramos, designado 1º outorgante; ------------------------------------------- 
--- E------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Freguesia de Manique do Intendente, pessoa colectiva nº 506 881 008, representada pelo 
seu Presidente Herculano Martins Valada, designado 2º outorgante, celebra-se o presente 
protocolo, que se rege pelas seguintes cláusulas: ------------------------------------------------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O objecto do presente protocolo consiste no pagamento de uma tarefeira de apoio às 
refeições e transporte para a EB1 e Jardim-de-Infância de Manique do Intendente. ------------------ 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja compromete-se a transferir para a Freguesia de Manique 
do Intendente, a verba correspondente ao pagamento de uma tarefeira de apoio, numa base de 
5.00h diárias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente protocolo, assinado por representantes de todas as partes é válido para o ano 
lectivo 2006/ 2007.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Protocolo------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- “Entre o Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, representado pelo seu 
Presidente, Joaquim António Ramos, designado 1º outorgante; ------------------------------------------- 
--- E------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Freguesia de Vila Nova de São Pedro, pessoa colectiva nº 506 931 439, representada pelo 
seu Presidente Lúcio Costa, designado 2º outorgante, celebra-se o presente protocolo, que se 
rege pelas seguintes cláusulas: ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O objecto do presente protocolo consiste no fornecimento de refeições para a EB1 de Vila 
Nova de São Pedro e Casais de Além. Este serviço será assegurado pelo Centro Social e 
Paroquial de Alcoentre. Os pagamentos serão processados pela Freguesia de Vila Nova de São 
Pedro, com base nos dados fornecidos.-------------------------------------------------------------------------- 
--- E o pagamento de duas tarefeiras de apoio às refeições para a EB1 de Casais de Além e Vila 
Nova de S. Pedro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja compromete-se a transferir para a Freguesia de Vila Nova 
de S. Pedro, a verba correspondente ao pagamento de duas tarefeiras de apoio, numa base de 
3h00m diárias, nomeadamente 2h00m para a EB1 C. Além e 1h00m para a EB1 de Vila Nova de 
S. Pedro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O valor correspondente a refeições dos alunos carenciados das EB1 de C. Além e EB1 de 
Vila Nova de S. Pedro, nomeadamente 1 e 4 refeições respectivamente. ------------------------------- 
--- E os valores correspondentes, à diferença entre o valor real da refeição e o definido pelo 
Ministério da Educação, nomeadamente 2,50€ e 1,38€ respectivamente (1,12€ X 8 alunos Vila 
Nova de S. Pedro e 3 Casais de Além). -------------------------------------------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Centro Social e Paroquial de Alcoentre fornecerá diariamente um total de 16 refeições, 
nomeadamente 12 refeições para a EB1 Vila Nova de S. Pedro e 4 para C. Além ao preço de 
2,50€. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os alunos que não são abrangidos pelo Subsídio de Acção Social Escolar, deverão os 
Encarregados de Educação proceder ao pagamento das refeições, com base no valor de 1,38€.  
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--- Quinta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Freguesia compromete-se a receber dos alunos não carenciados o valor da refeição e a 
transferir, até ao dia 10 de cada mês, a totalidade da verba para o Centro Social e Paroquial de 
Alcoentre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O presente protocolo, assinado por representantes de todas as partes é válido para o ano 
lectivo 2006/ 2007.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal interveio dizendo que esta proposta é semelhante a outras que já 
foram apresentadas em sessão de Câmara e que desta vez dizem respeito às Juntas de 
Freguesia de Manique do Intendente e de Vila Nova de São Pedro que querem proporcionar aos 
alunos do 1.º ciclo e pré-escolar uma refeição quente e adequada e dado que as Juntas de 
Freguesia têm uma forma mais próxima para gerir este processo propõe a aprovação destes 
protocolos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre perguntou se os Srs. Presidentes de Junta deram o sem 
assentimento a este protocolo. Tendo o Sr. Vereador Marco Leal respondido que é claro que as 
Juntas de Freguesia têm conhecimento e dão o seu assentimento até porque estes protocolos 
surgem de uma parceria entre a Câmara Municipal de Azambuja, as Juntas de Freguesia e o 
Centro Social e Paroquial. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 37 / V-ML / 2006 e as Minutas de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 7 – Atribuição de Apoios Financeiros ---------------------------------------------------------------- 
--- Ponto 7.1 – Proposta N.º 88 / P / 2006 --------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar 
pelos meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza 
Cultural, Desportiva e Recreativa, – cfr. al) b) do nº 4 do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de 
Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; -------------------------------------------------- 
--- Que a Banda Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima é uma Colectividade que ao longo 
dos anos tem colocado a Cultura ao serviço da Comunidade; ---------------------------------------------- 
--- A necessidade de haver substituição no fardamento dos elementos da referida Banda. --------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição de um subsídio no valor de 4.167,24 euros à Banda Filarmónica Recreativa de 
Aveiras de Cima, para a compra de novo fardamento.”------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente disse que como é do conhecimento a Câmara deu um subsídio para o 
refardamento das Bandas Filarmónicas e aos Ranchos Folclóricos e faltava dar este Subsídio À 
Banda Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima que como sabem passou por um período de 
alguma turbulência em termos de direcção e portanto só neste momento é possível proceder à 
atribuição deste subsidio à semelhança do que já fizeram com as restantes bandas do concelho. 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre dizendo que normalmente tem muita dificuldade em 
aprovar propostas desta natureza quando são sustentadas apenas com a factura da despesa, 
como é sabido tanto a contabilidade como a contratação pública têm regras daí que a Câmara 
não pode ser confrontada com uma situação desta natureza com a despesa já efectuada, não 
sabemos qual foi o processo de selecção se foi a mais económica. -------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente da Câmara interveio dizendo que se parte do principio que as pessoas 
entregues às Colectividades são responsáveis e serias e as próprias Direcções das 
colectividades têm de dar contas em Assembleia Geral do destino que deram aos respectivos 
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subsídios e nos termos das normas que estão em vigor desde há cinco anos têm que dar conta 
à Câmara em termos de Relatório da utilização que fizeram destes subsídios, portanto estes 
casos não obedecem de todo às regras de aquisição de bens e serviços das instituições 
publicas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 88 / P / 2006 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
--- Ponto 7.2 – Proposta nº 33 / VML / 2006  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Tendo em conta:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. a abertura, no ano lectivo 2006/ 2007, do Jardim-de-Infância de Manique do Intendente, 
com duas salas de aula de 50 alunos; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. a existência de um conjunto de despesas inerentes ao início de funcionamento das 
respectivas salas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja delibere aprovar a transferência de verba de 1.000€ 
para a Junta de Freguesia de Manique do Intendente. ------------------------------------------------------- 
--- A despesa inscreve-se e tem cabimento no CP 06.01.05, RO 06/04.05.01.03.” -------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal referiu que esta proposta surge face a despesas efectuadas pela 
Junta de Freguesia de Manique do Intendente e inerentes ao início do funcionamento do jardim-
de-infância desta freguesia, trata-se de uma transferência para comparticipar as despesas 
efectuadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 33 / V-ML / 2006 aprovada por unanimidade. ------  
Ponto 8 – Informações --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ponto 8.1 – Câmara Municipal de Azambuja – Departamento de Urbanismo------------------ 
--- “Processos despachados no mês de Setembro”------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ponto 8.2 – Ministério das Finanças e da Administração Pública – Gabinete do 
Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento ------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Relatório de Auditoria à Gestão Financeira em Ambiente POCAL no Município de 
Azambuja” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que como é do conhecimento há cerca de dois anos a Câmara foi 
alvo de uma inspecção rotineira do Inspecção Geral de Finanças à actuação da Câmara em 
ambiente POCAL, houve um relatório que foi enviado o ano passado e sobre o qual falou em 
sessão de Câmara dessa altura, depois enviaram o contraditório e o Relatório Final chegou na 
passada semana pelo como tinha dito vai entregar ao s Srs. Vereadores cópia do ofício e o 
relatório propriamente dito vai entregar em CD, uma vez que é um documento com cerca de 500 
páginas, informou ainda que fica a faltar uma parte do relatório, pois a inspecção focou dois 
aspectos o ambiente POCAL e o Urbanismo/Fiscalização e dessa parte ainda não enviaram o 
relatório.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ponto 8.3 – CCDRLVT – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional – Pedido de esclarecimentos” ------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ponto 8.4 – Câmara Municipal de Azambuja ------------------------------------------------------------- 
--- “Distribuição de Ecopontos (Bateria de 3 elementos (verde, amarelo e azul) c/ pilhão), no 
Município de Azambuja----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezoito 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. ------------------------------------------------------------------------------  


