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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 29 DE ABRIL DE 2008. -------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e dez minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, 
o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de Sousa, 
José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os Srs. 
Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira, 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 ---------------------------------------------------------  
--- Não havendo informações a prestar, o Sr. Presidente passou, de imediato, ao ponto seguinte 
do período “Antes da Ordem do Dia”. ----------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Luís Santos referindo que o seu problema já é conhecido por todo o Executivo, 
por isso entregou há cerca de um mês uma carta, sobre a qual continua a aguardar resposta. 
Apelou à consciência de todo o Executivo pois considera que é o munícipe mais prejudicado 
pelas obras realizadas em Azambuja. ----------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que o processo está no Gabinete Jurídico da Câmara para ser 
informado, só depois será oficiado da posição da Câmara relativamente a este assunto, 
considerando que tal possa acontecer na próxima semana. ------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Presidente referindo ter três assuntos para esclarecer e dar informação, 
relativamente à campainha do jardim-de-infância de Manique do Intendente, sobre as 
compensações pela deslocalização do novo aeroporto de Lisboa e as candidaturas ao QREN. ---  
--- Relativamente à campainha do jardim-de-infância de Manique do Intendente, questão 
permanente do Sr. Vereador António José Cruz, esclareceu que os fios estavam a descoberto 
mas sem corrente porque a campainha tinha sido retirada para arranjo. A campainha foi enviada 
para Lisboa mas quando a experimentaram ela tocou e foi enviada de volta, montaram a 
campainha em Manique e ela não tocou, então comprou-se um transformador novo, 
desmontaram-na e nada, foi enviada novamente para Lisboa, quando a experimentaram 
novamente ela tocou, mas desta vez foi o electricista da Câmara buscá-la para não correr o risco 
de a estar a ligar mal, foi ligada em Manique e não tocou, foi de novo para Lisboa, mas deste vez 
não tocou, os técnicos trocaram as placas e ficou a funcionar, instalada em Manique não tocou, 
novamente enviada para Lisboa, tocou e finalmente instalada em Manique tem funcionado até à 
data. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre o QREN informou que para efeitos de fundos comunitários, o Município de Azambuja 
está inserido na NUT II do Alentejo, zona elegível em termos de fundos de coesão. Tem 
participado nas negociações da ANMP com o Governo para definição dos princípios de 
contratualização, existindo, neste momento, três tipos de verbas afectas ao QREN: as chamadas 
verbas sectoriais (são verbas geridas por cada um dos Ministérios para as quais não há 
descentralização do ponto de vista geográfico); verbas geridas pelas NUT´s II, com uma parte 
gerida exclusivamente pela CCDR (qualificação urbana, com regulamento específico), outra 
parte é contratualizada com as NUT´s III na qual se encontra a CULT. A CCDR do Alentejo 
utiliza um critério para fazer a afectação de verba a cada uma das cinco NUT´s III que a 
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integram, o critério de proporcionalidade (40% sobre a população e 60% sobre os fundos 
estatais (fundos transferidos para o Município pelo orçamento geral do estado) à CULT cabe um 
valor máximo de cinquenta e sete milhões de Euros durante o triénio de 2008 a 2015, depois há 
que fazer a repartição da verba pelos Municípios que integram a CULT, que aponta para um 
processo que corresponde a 15% de peso igual para todos os Municípios, 25% relativo à 
população e 60% relativo ao FEV. ---------------------------------------------------------------------------------  
--- Relativamente às compensações pela deslocalização do novo aeroporto informou que existe 
um pacto entre os 16 Municípios e o Governo para não se falar publicamente no assunto, pelo 
menos até as negociações estarem devidamente formalizadas. Para o Município de Azambuja 
foram identificados 16 projectos estruturantes, que têm que ver com património, qualificação 
urbana, acessibilidades e com a elaboração do PAT – Plano de Acção Territorial entre os 
Municípios de Azambuja e Alenquer, para as áreas que estiveram sujeitas às medidas restritivas, 
definição de usos alternativos para esses territórios. Depois de efectuadas consultas, verificou-se 
que quem apresentou melhores condições foi o Gabinete do Arquitecto Bruno Soares. Afirmou 
acreditar que até dia 15 de Maio, todo este processo esteja encerrado. ---------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos congratulando o Sr. Presidente pelo feito 
conseguido, de colocação do Município de Azambuja no 2º lugar do pódio dos Município com o 
preço da água mais caro. Segundo a Revista Visão, em 1º lugar encontra-se o Município de 
Paços de Ferreira e em 2º lugar o Município de Azambuja, de todos os 308 Municípios de 
Portugal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que a mesma Revista fez uma análise relativamente ao IMI 
praticado nos Municípios da área de Lisboa, estando também o Município de Azambuja no 
pódio, como o Município com a taxa de IMI mais baixa. Mas reportando-se ao preço da água, 
esclareceu que em qualquer factura não se paga apenas a água, paga-se a água, o saneamento 
e os resíduos mas o estudo da Revista Visão apenas focou o preço da água, porque no 
pagamento mensal dos consumidores, certamente Azambuja não estaria no posicionamento 
referido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre compreendendo o recatamento do Governo e dos 
Municípios acerca das negociações para as compensações pela deslocalização do novo 
aeroporto mas discorda do pacto de silêncio relativo aos projectos. Referiu ter visto um artigo no 
Jornal Diário de Notícias que trazia um artigo sobre os investimentos a efectuar no Oeste, 
aspectos positivos e negativos, área de intervenção e descrição dos investimentos de natureza 
viária e impulso para o transporte ferroviário, sem incluir o TGV. ------------------------------------------  
--- Questionou o ponto de situação das obras na escola Grandella de Aveiras de Cima, do 
procedimento jurídico da escola Grandella de Tagarro e do subsídio para reparação da viatura 
de combate a incêndios dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre. ----------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que o artigo em causa dizia respeito ao PROTE do Oeste e Vale 
do Tejo, que também está numa fase de conclusão, sendo depois posto a discussão das 
Câmaras e dos Ministérios, entrando depois no período de discussão pública. O PROTE terá um 
conjunto de investimentos para a Lezíria, o Oeste e o Médio Tejo no valor de 2 milhões de euros, 
onde se privilegiará a acessibilidade ferroviária: intervenção na linha do Oeste (electrificação e 
inserção na linha de Sintra); via ferroviária circular (desde as Caldas da Rainha até ao Setil/ Vale 
de Santarém, fará a ligação à linha do Norte e depois, através de ponte ferroviária, ao novo 
aeroporto); está em início de execução a variante da linha do Norte a Norte de Santarém e o 
TGV (atinge rudemente o Concelho de Azambuja em zonas inabitadas, terá uma estação perto 
de Asseiceira, que cruzará com as linhas do Oeste e do Norte). -------------------------------------------  
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--- Foram concluídos os arranjos exteriores da Escola Grandella de Aveiras de Cima, faltando 
alguns pormenores na parte da frente do jardim para depois se proceder à aquisição de 
equipamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Escola Grandella de Tagarro não pode ser vendida, pelo que já foi dado conhecimento ao 
superficiário e o assunto está encerrado. ------------------------------------------------------------------------  
---- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas esclarecendo que reuniu com os Srs. 
Comandantes e Presidentes da Direcção dos Bombeiros e da Cruz Vermelha do Município para, 
até dia 30 do presente mês, fornecerem uma listagem de material que se vai candidatar ao 
QREN, podendo a Câmara apenas complementar os fundos comunitários obtidos. Relativamente 
aos Bombeiros Voluntários tem procurado, no âmbito da Protecção Civil, recolher apoios de 
entidades externas. Existem cinco pedidos, entre os quais o pedido dos Bombeiros Voluntários 
de Alcoentre, para viaturas que, por agora não serão atendidos porque não há verbas 
orçamentadas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manifestou-se incomodado com uma notícia no jornal que referia que a população de Aveiras 
de Cima quer o pelourinho de Azambuja, como natural de Aveiras não vê interesse nenhum que 
seja retirado de Azambuja e reposto em Aveiras de Cima. --------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre lamentou a posição da Câmara em manter a viatura dos 
Bombeiros de Alcoentre por reparar, a Corporação de Bombeiros não irá ter a viatura de 
combate a incêndios disponível porque a Câmara não tem verbas disponíveis em orçamento. ----  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que existe um trabalho de inter-ligação entre 
todas as corporações (Bombeiros e Cruz Vermelha) para trabalharem em conjunto, até com 
outras corporações de Bombeiros dos Municípios vizinhos. Como referiu foram 5 pedidos que 
não foram atendidos, não apenas o de Alcoentre. Em relação aos fogos florestais, informou que 
a Câmara tem apostado forte na prevenção, o que tem dado bons resultados. ------------------------            
--- O Sr. Presidente acrescentou que o QREN tem vindo a privilegiar o financiamento a 
Associações, Bombeiros, Protecção Civil e Prevenção de Incêndios, por isso vê toda a lógica 
aproveitar esta oportunidade para fazer a candidatura a fundos comunitários. -------------------------  
--- Reconheceu ainda que tem havido alguma descoordenação na distribuição de convites pelos 
Srs. Vereadores, pelo que encarregou o Sr. Chefe de Gabinete de fazer chegar convites de 
todas as actividades promovidas pela Câmara. Informou ainda que irá realizar-se a Inauguração 
do Campo da Feira, dia 10 de Maio, pelas 17 horas e uma Novilhada, no dia 11 de Maio. ----------  
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------         

  ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Empreitada de “Reordenamento Urbano do Campo da Feira de Azambuja – 
Prorrogação de Prazo – Proposta nº 30 / P / 2008 ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que a empreitada E78/05 – Reordenamento Urbano do Campo da Feira em 
Azambuja foi adjudicada à firma Construções Pragosa, S.A.;----------------------------------------------- 
--- Considerando o pedido de prorrogação do prazo de execução, até ao dia 9 de Maio de 2008, 
apresentado pelo empreiteiro e a informação de 19-03-2008 do DIOM, que considera justificáveis 
as razões.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que o prazo de execução da referida empreitada seja prorrogado até 9 de Maio de 2008.”-----  
---- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a prorrogação de prazo para a 
execução da obra de reordenamento urbano do campo da feira por 30 dias, justificada através 
da documentação dos serviços que evoca, a diferença temporal entre a consignação e o visto do 
Tribunal de Contas (aproximadamente um mês); a suspensão da obra para realização do 
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mercado mensal (aproximadamente um mês); impedimento da realização da empreitada na faixa 
da conduta da EPAL e problemas na remoção da carruagem. Por tudo isto propõe-se a 
prorrogação do prazo até ao dia 9 de Maio. ---------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que a Câmara está prestes a inaugurar a 
empreitada e só agora apresenta a proposta de prorrogação de prazo. Em relação à justificação 
dos serviços continua a ser referida a indefinição de projecto, neste caso de electricidade, o que 
considera incompreensível, por isso informou que a sua votação apesar de favorável terá essa 
condicionante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Presidente respondeu que existem duas soluções, ou a Câmara concede a prorrogação 
de prazo porque as razões evocadas pelo empreiteiro são legítimas ou aplica multas ao 
empreiteiro por incumprimento do prazo. Relativamente às indefinições de projecto de 
especialidades, considera ser um risco calculado porque a obra do Campo da Feira custará 1 
milhão e 200 mil euros mas se se aplicar a tabela de honorários de arquitectura é de 95 mil 
euros (8%) mas este projecto foi feito pelo Director do Urbanismo de ganha aproximadamente 2 
mil euros/ mês, o que faz com que seja preferível que sejam os técnicos a fazer os projectos 
mesmo que por vezes se verifiquem falhas, neste caso as omissões no projecto de electricidade 
foi um lapso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 30 / P / 2008 aprovada por unanimidade. -----------  
Ponto 2 – Protocolo da Junta de Freguesia da Maçussa – Proposta nº 10 / VP / 2008 ---------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Tendo em conta que é da competência da Câmara Municipal deliberar sobre formas de 
apoio a dar às freguesias;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tendo em conta o pedido apresentado pela Junta de Freguesia de Maçussa, que se anexa. -- 
--- 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 atribuir à Junta de Freguesia de Maçussa um apoio financeiro no valor de €4.987,98 – 
quatro mil, novecentos e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos – acrescido de IVA, para 
construção de um muro de suporte de terras, na Rua 1º de Dezembro, na Maçussa, assim como 
o apoio técnico necessário à execução da obra, nos termos de protocolo cuja minuta segue em 
anexo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 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 Maçussa, pessoa colectiva nº 506 912 191, adiante designada por 
Junta, e aqui representada pelo seu presidente, Nuno Miguel Gonçalves.------------------------------- 
--- 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 em orçamento anexo para a construção de um muro de suporte de terras, na Rua 1º 
de Dezembro, Maçussa, e o acompanhamento técnico por parte dos serviços municipais para 
assegurar a boa execução da obra. ------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 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 a proposta vem no sentido de se transferir para a Junta 
de Freguesia da Maçussa através do protocolo, o valor de 4.987€ (acrescido IVA) em material 
para, em conjunto, fazer um muro de suporte de terras. -----------------------------------------------------   
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 10 / VP / 2007 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 – Feira de Maio – Trabalho Extraordinário – Proposta 10 / V-JMP / 2008 ---------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- para a realização da Feira de Maio/ 2008, torna-se necessário que funcionários de alguns 
sectores de actividade realizem trabalho extraordinário; ----------------------------------------------------- 
--- o trabalho extraordinário poderá exceder os limites estipulados pelo nº 1 do artigo 27 e nº 1 
do artigo 30 do Dec. Lei nº 259/98, de 18 de Agosto. --------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja autorize, excepcionalmente, o processamento de 
horas excedentes efectuadas pelos funcionários municipais, no âmbito da realização da Feira de 
Maio/ 2008.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta proposta é um pedido de autorização 
para que os funcionários municipais possam fazer horas extraordinárias, em número superior ao 
permitido por Lei, no âmbito da realização da Feira de Maio. -----------------------------------------------   
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que todos os anos, esta proposta causa alguns 
engulhos pois não há enquadramento nas disposições legais, questionando se houve prenuncia 
do Tribunal de Contas sobre a aplicabilidade desta disposição.--------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu não ter conhecimento de prenuncia do 
Tribunal de Contas apenas sabe que existem outros Municípios a proceder desta forma.-----------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 10 / V-JMP / 2008 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 4 – Atribuição de apoios ----------------------------------------------------------------------------------   

4.1 – Equipamento Informático – Proposta 9 / V-JMP / 2008 ------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que existem no Património alguns computadores não utilizados, anteriormente afectos ao 
funcionamento dos serviços e substituídos por outros mais recentes: ------------------------------------ 
--- Que os referidos computadores, embora obsoletos em relação às necessidades dos serviços 
estão em condições de funcionamento e de serem utilizados para tarefas básicas e para acesso 
à internet; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que o Aveiras de Cima Sport Clube, o Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo, o 
Rancho Folclórico de Vila Nova da Rainha e a Associação dos Bombeiros Voluntários de 
Azambuja solicitaram recentemente à Câmara Municipal a cedência de computadores que já não 
fossem utilizados pelos serviços;----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que é competência da Câmara Municipal apoiar actividades de interesse municipal, de 
natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra. ---------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal, no uso das competências previstas no art. 64º, nº 4 al. b) da Lei das 
Autarquias Locais, delibere atribuir: ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ao Aveiras de Cima Sport Clube um computador marca branca; PII 450Mhz; 128 Mb RAM; 
8.5 Gb Disco e Monitor de 15”. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Ao Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo um computador marca branca; PII 450Mhz; 
128 Mb RAM; 6.5 Gb Disco e Monitor de 15”.------------------------------------------------------------------- 
--- Ao Rancho Folclórico de Vila Nova da Rainha um computador marca branca; PII 350Mhz; 64 
Mb RAM; 6 Gb Disco e Monitor de 15”.--------------------------------------------------------------------------- 
--- À Associação dos Bombeiros Voluntários de Azambuja um computador HP Vectra; PII 
550Mhz; 128 Mb RAM; 8.5 Gb Disco e Monitor de 15”.-------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que na sequência de 4 pedidos de 
Colectividades e na sequência da remodelação de equipamento informático na Câmara, propõe 
a atribuição dos computadores discriminados às 4 entidades que os solicitaram. ---------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 09 / V-JMP / 2008 aprovada por unanimidade.----- 

4.2 – Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo – Proposta 11 / V – JMP / 
2008 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando o pedido do Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo, constante de 
ofício de 29 de Agosto de 2007; ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que foram cedidos ao Município vários equipamentos provenientes do 
refeitório da fábrica da General Motors em Azambuja;-------------------------------------------------------- 
--- Considerando que é competência da Câmara Municipal apoiar actividades de interesse 
municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra. ---------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal, no uso das competências previstas no art. 64º, nº 4, al. b) da Lei 
das Autarquias Locais, delibere atribuir ao Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo o 
seguinte equipamento para utilização no funcionamento corrente da instituição: ---------------------- 
--- 1 Armário refrigerador; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 Bancadas de inox; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 Lava-loiças duplos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
---- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que a Opel doou imenso equipamento à 
Câmara tendo ficando algum em armazém, sem utilidade, por isso propõe a atribuição do 
material discriminado ao Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo.--------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 11 / V-JMP / 2008 aprovada por unanimidade.----- 

4.3 – Equipa de Futebol de 11 Feminino da Escola Secundaria de Azambuja – 
Proposta 12 / V-JMP / 2008---------------------------------------------------------------------------  

--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Vila de Azambuja foi representada na Taça Coca-Cola, realizada no dia 20 de Abril no 
Estádio do Jamor, por uma equipa de futebol de 11 feminino formada por alunas da Escola 
Secundária de Azambuja, que se fez deslocar em transporte cedido para o efeito pela Câmara 
Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a referida equipa não tem ligação a qualquer associação ou instituição, consistindo num 
grupo informal de jovens organizado de forma espontânea na Escola Secundária de Azambuja 
para a prática de desporto, cuja iniciativa é de elogiar; ------------------------------------------------------- 
--- as designadas “Normas de Utilização de Transportes Colectivos de Passageiros da Câmara 
Municipal de Azambuja”, não contemplam o subsídio das despesas com o transporte de grupos 
informais de jovens, embora prevejam a comparticipação de actividades escolares semelhantes 
a esta (art. 6º, nº 2). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- Que a Câmara Municipal delibere isentar a Equipa de Futebol de 11 Feminino do pagamento 
dos encargos previstos no art. 6º, nº 1 das referidas Normas de Utilização.”---------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que algumas alunas da Escola Secundária 
formaram uma equipa de futebol de 11 para participação na Taça Coca-Cola, no Estádio do 
Jamor, como não tinham transporte solicitaram-no à Câmara, mas como não têm meios próprios, 
solicitaram a isenção do pagamento do combustível e do motorista.--------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 12 / V-JMP / 2008 aprovada por unanimidade.----- 

4.4 – Gonçalo Espenica – MotoCross – Proposta 13 / V-ML / 2008 --------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja 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. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------- 
--- que a dinamização da vida cultural, recreativa e desportiva no Concelho deve ser estimulada 
pela participação efectiva dos cidadãos; ------------------------------------------------------------------------- 
--- que o atleta de MotoCross Gonçalo Espenica participa nos Campeonatos Regional e Nacional 
de MotoCross e SuperCross. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- os gastos que o piloto tem com a sua participação nos referidos campeonatos. ------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara delibere a atribuição de um apoio financeiro a Gonçalo Espenica no valor de 
250€ de modo a colmatar as despesas efectuadas com a prática da modalidade.” ------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que numa política de apoio e estímulo à prática de 
desporto por cidadãos independentes, propõe a atribuição de apoio financeiro, no valor de 250€, 
a um jovem do Concelho, que irá participar em Campeonatos Nacionais e Internacionais de 
MotoCross e SuperCross.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 13 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 

4.5 – Grupo de Teatro de EBI de Manique do Intendente e da Escola Secundaria 
de Azambuja – Proposta nº 14 / V-ML / 2008 --------------------------------------------------- 

--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o apoio regular que a autarquia concede aos grupos de teatro do Concelho; ----------------------- 
--- a existência de teatro em escolas do concelho, nomeadamente na EBI de Manique do 
Intendente e Escola Secundária de Azambuja; ----------------------------------------------------------------- 
--- a participação de grupos de teatro em iniciativas promovidas pela autarquia, nomeadamente 
a iniciativa “Teatreiros”.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a atribuição de um apoio financeiro no valor de 350€ a cada um dos grupos de teatro da EBI 
de Manique do Intendente e Escola Secundária de Azambuja.” -------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta vem no seguimento da justíssima 
participação das Escolas do Concelho no encontro de Teatro Amador. Tal como as Associações 
serão comparticipadas pela sua participação, esta proposta pretende atribuir aos grupos de 
teatro da EBI de Manique do Intendente e da Escola Secundária de Azambuja, apoio financeiro 
no valor de 350€.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente acrescentou ter tido a oportunidade de assistir a algumas peças de teatro 
pelo que pretende felicitar o Sr. Vereador Marco Leal e os serviços de Cultura pela organização 
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do evento que foi extremamente participado, quer no número de Grupos de Teatro, quer de 
espectadores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 14 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 

4.6 – Casa do Povo de Aveiras de Cima – Proposta 15 / V-ML / 2008 ------------------ 
---O Sr. Vereador José Manuel Pratas não participou na discussão e votação da proposta por 
pertencer aos Corpos Dirigentes da Colectividade.------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que é competência da Câmara Municipal de Azambuja 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. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------- 
--- a necessidade de estender o prazo da realização dos “Teatreiros” em mais quinze dias e a 
necessidade dos grupos de Teatro intervenientes ensaiarem no auditório da Casa do Povo de 
Aveiras de Cima mais vezes do que o programado anteriormente;---------------------------------------- 
--- que a Casa do Povo de Aveiras de Cima ultrapassou os gastos previstos aquando da 
elaboração de custos com a limpeza, luz e água do local, face à realização do evento. ------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A atribuição de um apoio monetário no valor de 500 euros à Casa do Povo de Aveiras de Cima 
para fazer face às despesas acima mencionadas.”------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que o festival de Teatro realizou-se na Casa do Povo 
de Aveiras de Cima, que teve encargos com os ensaios e actuações, por isso propõe 
contribuição da Câmara nas despesas de electricidade e água através da atribuição de apoio 
financeiro no valor de 500€. -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 15 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
5. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Informação N.º 4 / 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 18 de Abril, que se anexam: ----- 
--- 4ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 3ª Alteração ao Plano de Actividades.”------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas quando o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião. --------------------- 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------ 
 


