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 --- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 15 DE ABRIL DE 2008. -------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja.--------------------  
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de 
Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e António José Costa da Cruz, e pelo Grupo da 
CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. ------------------------------------------------------ 
--- Secretariou a reunião a Assistente Administrativa Especialista, Susana Maria Cravo Caetano 
Jerónimo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que a Sra. Vereadora Ana Maria Correia Ferreira será substituída 
na presente reunião pelo Sr. Vereador António José Cruz. -------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Júlio Mendão pretendendo saber qual a resolução da Câmara para o seu 
problema exposto na última sessão de Câmara. --------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Luís Varino referindo que na década de sessenta, o então Presidente da Junta 
de Freguesia de Aveiras de Cima ofereceu o pelourinho da vila a Azambuja, e agora mandatado 
por 14 fregueses de Aveiras de Cima, quer que a Câmara tome conhecimento desta pretensão 
de recolocar o pelourinho novamente em Aveiras de Cima. Sobre um artigo de jornal, de 
recuperação dos moinhos municipais, questionou se a Câmara pretende aderir ao projecto para 
recuperar os moinhos da firma LeaderOeste sedeada no Município do Cadaval. Questionou o 
ponto de situação da rotunda das Salgadas. -------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Luís Santos questionando o ponto de situação da resposta da Câmara à carta 
que entregou na última sessão de Câmara e o porquê da colocação de placas de trânsito 
proibido na entrada da rua dos Campinos agora que a obra está finalizada.---------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a obra na rua dos Campinos não está concluída por isso a 
colocação das placas no início da rua. Irá receber formalmente a posição da Câmara, depois de 
analisada toda a questão mas já foi adiantada a posição da Câmara relativamente a esta 
matéria.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Houve um problema na rotunda das Salgadas pois a execução da obra não correspondeu ao 
projecto, pelo que será reposta a situação através de obras complementares. Sobre a 
recuperação dos moinhos, irá contactar com a entidade sedeada no Cadaval. Relativamente ao 
pelourinho da praça do Município, nada poderá fazer para repor a situação pois não irá arrancar 
o pelourinho e recolocá-lo em Aveiras de Cima.---------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a situação do Sr. Júlio Mendão distribuiu pelos Srs. Vereadores uma informação 
circunstanciada, de modo a terem conhecimento do processo. O processo deu entrada nos 
serviços da Câmara no dia 03 de Novembro de 2005, para construção de edifício misto com 5 
pisos mais cave, num total de 4 fogos de habitação + estabelecimento comercial. No dia 28 de 
Novembro de 2005 a Câmara fez as consultas obrigatórias à REFER e à Estradas de Portugal. 
No dia 17 de Janeiro de 2006 a REFER respondeu a dizer que o processo estava em análise. No 
dia 7 de Fevereiro de 2006 os Técnicos da Câmara solicitaram elementos. No dia 12 de Abril de 
2006 o Sr. Mendão fez a junção de elementos solicitada. No dia 8 de Maio de 2006 a Câmara 
voltou a insistir junto da REFER e da Estradas de Portugal solicitando parecer. No dia 26 de 
Maio de 2006 recebeu resposta da Estradas de Portugal. Depois houve um interregno de mais 
de um ano, pelo facto da Câmara ter constatado que as compensações por carência de 
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estacionamento eram extremamente gravosas e ter avisado todos os munícipes que iria fazer 
uma reapreciação dos critérios das taxas de aplicação mas que demoraria algum tempo até o 
Regulamento ser revisto e republicado, para homologação dos respectivos processos. No dia 13 
de Setembro de 2007 o Sr. Mendão apresentou um pedido de reapreciação às taxas referentes à 
compensação por défice de estacionamento. No dia 25 de Outubro de 2007 foi proposto pelos 
serviços a aprovação do projecto de arquitectura e destaque condicionados à correcção da 
planta de implantação com a definição da área da parcela a destacar e da parcela 
remanescente. No dia 8 de Novembro de 2007 o Sr. Mendão entregou a certidão de destaque 
com a planta de implantação não corrigida mas de acordo com o solicitado, mais cópia da 
escritura de compra e venda celebrada em 2003 com a REFER, de uma parcela de 253,7m² a 
destacar da propriedade onde pretendia erigir a construção, nessa parcela foi construída uma 
infra-estrutura de acesso vertical de apoio à passagem aérea sobre a EN3 e de ingresso na 
estação ferroviária de Azambuja, a partir da leitura do referido documento foi possível aceder ao 
despacho do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicação que identificava 
rigorosamente a parcela a destacar. Da análise da escritura e do referido despacho ressaltou 
que o requerente nunca revelou esta venda à Câmara, o requerente nunca actualizou os registos 
em sede da Conservatória do Registo Predial como se verificou em certidão constante do 
processo, o que explica a divergência de áreas referidas, ao analisar as áreas descritas nestes 
documentos e os elementos desenhados constatou-se que a construção que se pretendia estava 
a ser projectada para cima da parcela de terreno vendida em 2003 à REFER. Em 18 de 
Dezembro de 2007 foi emitido parecer desfavorável sobre pedido de emissão de certidão de 
destaque e foi proposta a revogação da decisão do Sr. Presidente que deferiu o projecto de 
arquitectura. Em 14 de Janeiro de 2008 foi dado prazo de 15 dias para o requerente apresentar 
informações ou documentos que permitissem dar seguimento a este processo, o que não foi feito 
até à presente data. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Desde sempre colocou os serviços técnicos da Câmara à disposição para se encontrar a 
melhor solução para o acesso ao armazém mas não pode alterar todo o trânsito da vila de 
Azambuja para permitir o acesso a um armazém. -------------------------------------------------------------  
--- Informou ainda estar a decorrer um processo contra o Sr. Mendão, há aproximadamente 4 
meses, por este ser proprietário de um prédio em frente à estação que se encontra em ruína 
eminente e em grande perigo em termos de segurança pública.------------------------------------------- 
--- O Sr. Mendão respondeu que o Sr. Arquitecto da Câmara comprometeu-se a falar com a 
REFER para resolver o problema. Não fez registos na Conservatória porque não sabia o que iria 
acontecer. Sobre as obras em Azambuja referiu ter conhecimento que os passeios para terem 
pilaretes não podem ter menos que 1,80m e ser da opinião que antes dos projectos serem 
executados, os habitantes e comerciantes deviam ser ouvidos. Na reunião com o Chefe de 
Gabinete e com o Sr. Engenheiro ficou acordado que se poria um sinal de excepto cargas e 
descargas e seria cortado um bocado do passeio em frente à sua loja. Sobre o processo por ser 
proprietário de um prédio em frente à estação, referiu que o arrendatário terá que executar as 
obras obrigatórias e para executar o que lhe compete o quiosque terá que sair daquele local.----- 
--- O Sr. Presidente respondeu que uma vez que foram acertados pormenores na reunião, agora 
há que aguardar pelo estudo e por possível intervenção. ---------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando se o Sr. Mendão mantém as acusações 
que fez na anterior sessão de Câmara contra o Sr. Presidente da Câmara.----------------------------- 
--- O Sr. Mendão respondeu que estava alterado mas não acusou o Sr. Presidente de ir almoçar 
com quem quer que fosse.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Interveio o Sr. Francisco Morgado, Presidente da Junta de Freguesia de Alcoentre, 
entregando a todo o Executivo, uma proposta aprovada em sessão de Junta e de Assembleia de 
Freguesia sobre os esgotos de Espinheira, onde propõe que todas as caixas de esgotos da rede 
de São Salvador que se encontram implantadas na localidade de Espinheira, Alcoentre, 
Azambuja sejam abertas e bloqueadas impedindo a sua saída na localidade de Espinheira como 
forma de protesto. Pretendendo saber quais os procedimentos adoptados pela Câmara. ----------- 
--- O Sr. Presidente afirmou que a Câmara tem pressionado a AdO na construção do emissário 
Espinheira/ Alcoentre, que até agora não tem dado resultados mas que a Câmara continuará a 
insistir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente questionou se o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcoentre 
pretende dar conhecimento da presente proposta à Câmara Municipal do Cadaval.------------------ 
--- O Sr. Francisco Morgado respondeu que estará presente na próxima sessão de Câmara e de 
Assembleia Municipal do Cadaval e na Assembleia Municipal de Azambuja, de entre outras 
situações. Acrescentou que este problema não é só consequência da AdO porque no seu 
entender a Câmara do Cadaval pecou por ter autorizado as ligações à rede. --------------------------              
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente solicitou a inclusão das Propostas Nº 09 / VP / 2008 e Nº 29 / P / 2008 na 
Ordem de Trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A inclusão das Propostas foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------ 
--- Acrescentou ter sido encomendada uma campanha publicitária de promoção, 
desenvolvimento e atracção de investimento para o Concelho com a criação de novo logótipo, 
justificada pelo facto de haver uma zona industrial com potencial de expansão e a deslocalização 
do novo aeroporto de Lisboa. A primeira fase do trabalho está concluída, foi a fase criação da 
nova imagem do concelho e a proposta de materiais de divulgação e promoção. A segunda fase 
de campanha ainda está em negociação. Para dar melhores esclarecimentos sobre o assunto 
está presente a Dra. Lucília Guerreiro, que irá fazer uma exposição sobre toda a campanha. ----- 
--- Interveio a Dra. Lucília Guerreiro que sobre a campanha publicitária esclareceu ter uma dupla 
vertente, atrair novos investimentos para o concelho e desenvolver o concelho do ponto de vista 
turístico. Apresentou o novo logótipo que simboliza a baixa do concelho através do rio Tejo e do 
mouchão e a alta do concelho pelo verde (natureza). Este logótipo pretende dar uma imagem 
moderna mas mantendo a tradição de Azambuja. A assinatura será: “A evolução é natural”, isto 
é sem haver ruptura com o passado pretende-se evolução e desenvolvimento numa perspectiva 
de continuidade. Haverá mudança dos estacionários ou seja, envelopes, cartões de visita e 
folhas de carta, etc. Associado a esta nova imagem irá ser feito um folheto de divulgação, de 
apresentação da campanha, resultados esperados e recolha de sugestões. Paralelamente foram 
pensados uma série de cartazes a serem utilizados mediante as acções realizadas e cujos 
slogans serão: “Na Azambuja turismo é como a natureza ainda tem muito por explorar”; “Na 
Azambuja as pessoas são como a natureza, genuínas”; “Na Azambuja as tradições são como a 
natureza, têm raízes profundas”; “Na Azambuja a gastronomia é como a natureza, os 
ingredientes são todos da terra”; “Na Azambuja a história é como a natureza, faz-nos voltar às 
origens” e “Na Azambuja a cultura é como a natureza, fértil e inspiradora”. Como peça 
fundamental da campanha foi criada uma mascote que representa a garça, ave típica do 
Ribatejo, que será utilizada em todos os materiais pedagógicos e de divulgação. Existe também 
uma proposta de site da campanha, que estará como link no site institucional da Câmara, que 
terá como objectivo dar conhecimento da campanha e das acções a realizar, nomeadamente, 
acções de desenvolvimento económico. Será criada uma brochura para as acções de 
desenvolvimento económico, que conterá uma apresentação socio-económica do concelho de 
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Azambuja, os objectivos da campanha em termos de desenvolvimento económico, vantagens de 
investimento, mapa com as áreas disponíveis para investimento e casos de empresários de 
sucesso instalados no Município. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente acrescentou que independente de dirigir a campanha para a captação de 
investimento, potenciais investidores, também existe uma vertente dirigida aos pequenos 
comerciantes e industriais já instalados no concelho.--------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que na sua opinião a campanha de 
divulgação devia ser mais institucional, pois diz respeito a um órgão público. O logótipo é 
deslocado em relação à institucionalização da entidade representada e as frases escolhidas 
devem ser reformuladas em matéria de palavras-chave, pois no seu entender surtem o efeito 
contrário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que o logótipo irá substituir a actual onda e nunca o brasão do 
Município, símbolo institucional. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionou todos os procedimentos 
administrativos envoltos na campanha publicitária e lembrou, mais uma vez, os pequenos 
comerciantes, pois considera que devem ser os primeiros a incluir na campanha. -------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que irá apresentar todos os custos da campanha, a empresa foi 
escolhida após consulta a cinco empresas da área, sendo a proposta mais vantajosa. Esta 
campanha de divulgação do concelho para atracção de investimento estava incluída no plano de 
actividades para 2008, aprovada pela Câmara e pela Assembleia Municipal. A campanha será 
desenvolvida em dois níveis, um de atracção de novos investidores e outro de estímulo de 
pequenos comerciantes e industriais. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas informando que existe um munícipe de Aveiras 
de Cima que irá fazer 100 anos, que esteve ligado à cultura do concelho, através da filarmónica 
de Aveiras de Cima, na qual foi músico durante 60 anos.---------------------------------------------------- 
--- Informou ainda que a Câmara irá distribuir pelas escolas do Concelho um livro sobre boas 
práticas para preservação da floresta, um lápis e um pequeno lanche que foram totalmente 
patrocinados por empresas do concelho. ------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando se a Câmara, também numa perspectiva 
de defesa das florestas, já subsidiou os Bombeiros Voluntários de Alcoentre no arranjo de uma 
viatura de combate a incêndios.------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que o pedido está a aguardar disponibilidade 
financeira da Câmara. Acrescentou que no próximo dia 21 irá haver uma reunião com os 
comandantes dos Bombeiros e das Cruz Vermelhas do concelho, para através do Quadro de 
Referência Estratégica Nacional conseguir fundos comunitários. No dia 14 de Maio virá ao 
concelho a Sra. Governadora Civil, visitar todos os Corpos de Bombeiros e da Cruz Vermelha.--- 
--- O Sr. Vereador António Nobre chamou a atenção para a proximidade de época de fogos.------  
--- O Sr. Vereador António José Matos estranhou que só agora a Câmara tenha detectado que a 
rotunda das Salgadas não está de acordo com o projecto, pois já por inúmeras vezes houve 
alertas para a perigosidade da rotunda. Sobre o problema dos esgotos de Espinheira, manifestou 
preocupação com o poder das empresas concessionárias, pois estão duas Câmaras (Azambuja 
e Cadaval) a exercer pressão para o cumprimento contratual, sem obterem resultados. ------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Cruz questionando o ponto de situação da porta e da 
campainha do jardim-de-infância de Manique do Intendente; a existência de sinalização para 
indicar os trabalhos quando há roturas (rebentamentos); da igreja de Manique do Intendente; do 
início das intervenções para melhoramento da qualidade de vida em Manique do Intendente. -----   
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--- O Sr. Presidente respondeu que o emissário e a estação elevatória deviam estar concluídos 
por parte da AdO, por isso a Câmara pretende fazer um levantamento dos incumprimentos para 
decidir o que se fará relativamente ao contrato com a empresa; a Câmara pretende accionar a 
garantia bancária para resolver o problema no jardim-de-infância de Manique, a Câmara já 
contactou com o empreiteiro que já está encarregue de repor a situação da porta e da 
campainha. Sobre as intervenções em Manique, numa fase inicial, irão decorrer as seguintes 
obras: acabamento da calçada na rua Pina Manique, arranjo integral da zona em frente ao centro 
de saúde e conclusão do pavilhão desportivo da Casa do Povo. Também já tem garantia da 
intervenção do IPPAR na fachada da igreja de Manique com verbas definidas em 2008 e 2009.-- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------- 
--- Reiniciada a sessão o Sr. Presidente apresentou o Voto de Pesar que a seguir se transcreve:    
--- VOTO DE PESAR ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Com 58 anos, 22 dos quais dedicados ao Município de Azambuja, faleceu na semana 
passada, Francisco Alberto Gutierres Duarte, vítima de doença prolongada. --------------------------  
--- A Câmara Municipal de Azambuja manifesta um voto de pesar pela morte do funcionário, 
Francisco Gutierres e envia à família sentidas condolências.” ---------------------------------------------  
--- O Voto de Pesar foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Processo Disciplinar – Proposta Nº 08 / V-JMP / 2008 -------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal de Azambuja é o órgão competente para aplicar a funcionários ou 
agentes penas disciplinares, conforme o disposto no artigo 18º e artigo 67º, nº 1, ambos do 
Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara aprove a aplicação à infracção disciplinar praticada a pena de aposentação 
compulsiva, nos termos e com os fundamentos do Relatório que junto se anexa.” -------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta proposta vem em sequência de 
faltas injustificadas dadas por um funcionário, deu-se início a processo disciplinar e agora 
propôs-se a aplicação da pena de aposentação compulsiva. ----------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação secreta foi a Proposta n.º 08 / V-JMP / 2008 aprovada com seis 
votos SIM e um voto NÃO.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 – Atribuição de Apoio Financeiro: ------------------------------------------------------------------- 
 Fábrica da Igreja Paroquial de Nª Sr.ª do Rosário, Aveiras de Baixo – Proposta Nº 

08 / VP / 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que é atribuição das Autarquias locais promover o bem-estar social das populações; ------------ 
--- que nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64 da Lei das Autarquias Locais, é da 
competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, que promovam no Município fins de interesse público; ---------------------------------------- 
--- o pedido apresentado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Rosário de 
Aveiras de Baixo, em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), destinados a 
comparticipar a manutenção do Posto Médico, bem como a electricidade gasta no A.T.L., que 
funciona nas suas instalações.” ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro no valor de 1.500€ à Fábrica da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Aveiras de 
Baixo de modo a comparticipar na manutenção do posto médico e em gastos no A.T.L., em 
Casais da Lagoa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 08 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. --------- 
Ponto 3 – Proposta nº 09 / VP / 2008---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando a aprovação da proposta nº 6/VP/2008, do passado dia 01 de Abril de 2008, 
com vista ao fornecimento de material à Junta de Freguesia de Aveiras de Cima para construção 
de um prolongamento da conduta de água para o Parque de Merendas das Malhadinhas, --------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tendo presente que os objectivos da respectiva proposta serão prosseguidos de forma 
adequada e eficaz através da concessão de um apoio financeiro.----------------------------------------- 
--- Proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no artigo 64º, nº 6, 
alínea b) da Lei nº 164/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, delibere:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Atribuir à Junta de Freguesia de Aveiras de Cima um apoio financeiro no valor de 
aproximadamente 360€ – trezentos e sessenta euros – para construção de um prolongamento 
da conduta de água para o Parque de Merendas das Malhadinhas, assim como o apoio técnico 
necessário à execução da obra, nos termos de protocolo cuja minuta segue em anexo; ------------ 
--- b) Dar sem efeito a deliberação de 01 de Abril de 2008, referida no primeiro considerando, 
referente ao fornecimento de material.”--------------------------------------------------------------------------- 
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “A Câmara Municipal de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, com sede na Praça do 
Município adiante designada por Câmara, e aqui representada pelo seu presidente, Dr. Joaquim 
António Neves Ramos, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e a --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, pessoa colectiva nº 506 864 840, adiante designada 
por Junta, e aqui representada pelo seu presidente, Justino Cláudio de Oliveira.---------------------- 
--- Acordam celebrar o presente protocolo de colaboração, ao abrigo do artigo 64º, nº 6, alínea b) 
da Lei nº 164/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
o qual se rege pelas seguintes cláusulas:------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Pelo presente protocolo, a Câmara apoia financeiramente a Junta na aquisição do material 
constante da relação em anexo para a construção de um prolongamento da conduta de água 
para o Parque de Merendas das Malhadinhas, e o acompanhamento técnico por parte dos 
serviços municipais para assegurar a boa execução da obra. ---------------------------------------------- 
--- 2. A Junta de Freguesia obriga-se a aplicar o apoio financeiro em questão, exclusivamente na 
aquisição do material indicado no número anterior.”-----------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta vem no sentido de revogar a proposta nº 
6/VP/2008 e estabelecer protocolo com a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima para a 
atribuição de apoio financeiro, no valor de 360€, para aquisição de material para construção do 
prolongamento da conduta de água para o Parque de Merendas das Malhadinhas. ------------------  
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--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 09 / VP / 2008 e o Protocolo de Colaboração 
aprovados por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4 – Proposta nº 29 / P / 2008 ----------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a realização anual do Concurso de Vinhos do Município de Azambuja; ------------------------------ 
--- a sua actual inserção na “ÁVINHO – Festa do Vinho e das Adegas”; --------------------------------- 
--- o previsto nas Normas quanto à entrega de prémios monetários.-------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja autorize o pagamento dos seguintes prémios, num 
total de 1.800 € (mil e oitocentos euros): ------------------------------------------------------------------------- 
--- Vinhos Tinto------------------------------------------------------------------Vinhos Brancos:--------------------  
--- 1º Prémio – 500€-----------------------------------------------------------1º Prémio – 500€------------------- 
--- 2º Prémio – 250€-----------------------------------------------------------2º Prémio – 250€------------------- 
--- 3º Prémio – 150€-----------------------------------------------------------3º Prémio – 150€------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta diz respeito aos valores a atribuir no 
concurso de vinhos do Município de Azambuja, estes prémios são uma forma de estimular esta 
actividade. Este evento visa também a divulgação dos vinhos produzidos no Município. ------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 29 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 5 – INFORMAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Informação N.º 2 / P / 08 -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 29 de Janeiro, que se anexam: - 
--- 2ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 1ª Alteração ao Plano de Actividades ------------------------------------------------------------------------- 
--- 2ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.”------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.2. Informação N.º 3 / P / 08 -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 29 de Janeiro, que se anexam: - 
--- 3ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 2ª Alteração ao Plano de Actividades ------------------------------------------------------------------------- 
--- 3ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.”------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.3. Informação Vereador José Manuel Pratas -------------------------------------------------------------- 
--- “Dados remetidos pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária” ------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.4. Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Março ------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA --------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas e vinte e cinco minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. -----------------------------------------------------------------------------  


