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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 03 DE JUNHO 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. Vice-presidente Luís Manuel Abreu de Sousa e os Srs. Vereadores José Manuel Isidoro 
Pratas, Marco António Martins Leal Pereira e Marília Oliveira Inácio Henriques, pelo Grupo do 
PSD, os Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira, pelo 
Grupo da CDU, o Sr. Vereador Manuel Rocha dos Santos. ------------------------------------------------ 
--- 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. Vice-presidente informou que o Sr. Presidente será substituído na presente reunião pela 
Sra. Vereadora Marília Henriques e o Sr. Vereador António Nobre pelo Sr. Vereador Manuel 
Rocha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve intervenções do público presente.--------------------------------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador Manuel Rocha dando os parabéns à Câmara pela organização da 
Feira de Maio de 2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente aproveitou a ocasião para agradecer publicamente a colaboração de 
todos (munícipes e colectividades) na realização da Feira de Maio 2008. ------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que também acerca da Feira de Maio comungou 
de todas as opiniões de sucesso da iniciativa.------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre os problemas da Vila, referiu a persistência da dificuldade de passagem debaixo do 
cano da água, há dois anos o PSD apresentou uma proposta para que se fizesse um estudo de 
viabilidade de rebaixamento do pavimento, conclui que não houve vontade de atender a 
proposta do PSD e por isso de quando em tempo os camiões causam problemas para a 
circulação do trânsito. Manifestou o seu mais profundo desagrado pela não-aceitação da 
proposta apresentada. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que a Câmara anda em negociações com a EPAL para que 
o cano seja enterrado e que o processo está a ser bem encaminhado. Não podendo no entanto 
discordar que existente um problema com a passagem de camiões. ------------------------------------- 
--- Interveio a Sra. Vereadora Ana Ferreira questionando para quando a resolução do problema 
de circulação de trânsito na referida estrada, uma vez que para se chegar à escola secundária é 
uma verdadeira aventura.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que os Serviços da Câmara estão a trabalhar no sentido de 
normalizar a circulação na referida estrada. ---------------------------------------------------------------------  
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 22 de Janeiro de 2008 foi aprovada por maioria, 
com quatro votos a favor e três abstenções (Srs. Vereadores Marília Henriques do PS, Ana 
Maria Correia do PSD e Manuel Santos da CDU). A acta foi assinada, sendo a sua leitura 
dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros da Câmara.  

 ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Formalização de Candidatura (PPTH) – Resolução do Conselho de Ministros 
34/08, de 22 de Fevereiro – Proposta nº 40 / P / 2008 -----------------------------------------------------  
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--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o “Programa Pagar a Tempo e Horas” (PPTH) aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros nº 34/2008, de 22 de Fevereiro;------------------------------------------------------------------------ 
--- que o Programa tem por objectivo promover a redução do prazo médio de pagamentos dos 
compromissos assumidos perante terceiros; -------------------------------------------------------------------- 
--- as condições oferecidas pela adesão dos Municípios ao PPTH, mormente as patentes na 
Secção V, pontos 25, 41 e 42 da Resolução de Ministros nº 34/2008, de 22 de Fevereiro;---------- 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja deu início ao processo de adesão ao PPTH;-------------- 
--- que foi iniciado um processo de contratação de um empréstimo bancário ao abrigo do citado 
programa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei das Finanças Locais (Lei 42/98, de 6 de 
Agosto) em conjugação com o nº 6 do art. 39 da Lei nº 2/2007 de 15 de Janeiro (Lei das 
Finanças Locais) e, de acordo com a citada Resolução: ----------------------------------------------------- 
--- 1. a contratação de financiamento no valor de 822.601,79€ (60% do total do financiamento) à 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Azambuja, de acordo com as seguintes condições: ------------ 
--- Prazo: até 5 anos--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Período de Utilização: até 30 dias após o visto do Tribunal de Contas-------------------------------- 
--- Taxa de Juro: Euribor a 6 meses (4,356% à data 23 de Maio) + spread de 0,25%----------------- 
--- 2. que, a ser aceite a candidatura apresentada pela Câmara junto da Direcção Geral do 
Tesouro se beneficie dos restantes 40% do total do financiamento (548.401,19€), nos termos do 
nº 25 da Secção V da citada Resolução;------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. que a deliberação a aprovar esta proposta seja sujeita a autorização da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea d), do art. 53º, da Lei das Autarquias Locais, conjugado com o nº 
26 da Secção V da Resolução do Conselho de Ministros, ficando a mesma condicionada à 
aprovação por parte da Direcção Geral do Tesouro e Finanças, da adesão ao PPTH.” -------------- 
--- Interveio o Sr. Vice-presidente esclarecendo que a presente proposta é uma resolução do 
Conselho de Ministros que, no caso do Município de Azambuja, será utilizado para pagamentos 
à Resioeste e à Pisoeste. Informou ainda que a Dra. Irene Lameiro irá prestar os 
esclarecimentos que os Srs. Vereadores entendem como necessários. --------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos informando que a proposta terá que ser 
reformulada, uma vez que foi publicado no site da Direcção Geral do Tesouro, os montantes 
máximos a contratar, que são diferentes dos apresentados na proposta.-------------------------------- 
--- Interveio a Sra. Directora do Departamento de Administração e Finanças, Dra. Irene Lameiro 
esclarecendo que o total do empréstimo para o Município corresponde a 60%, valor a contratar 
a entidade bancária, os restantes 40% advêm da Direcção Geral do Tesouro. Todo este 
processo tem que ser, por duas vezes, presente ao Tribunal de Contas, primeiro para aprovação 
do empréstimo bancário e depois para aprovação dos restantes 40%.----------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou se a listagem de facturas a pagar não devia 
acompanhar a proposta.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Dra. Irene Lameiro respondeu que os fornecedores contemplados serão a Pisoeste e a 
Resioeste e, possivelmente à Águas do Oeste, e serão contempladas as facturas já existentes e 
as que venham a existir até ao visto do Tribunal de Contas. ------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou se já existe acordo com a Águas do Oeste 
sobre o valor a pagar e quem terá que efectuar o pagamento. --------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a Águas do Oeste apenas será contemplada se sobejar 
dinheiro dos pagamentos à Resioeste e Pisoeste e se depois no encontro de contas, a Câmara 
for a entidade devedora.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que por tal, seria obrigatório saber-se quais as 
facturas a pagar a cada uma das entidades, qual o total a pagar às entidades, o que sobra para 
se pagar à Águas do Oeste.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente reiterou que as entidades primordiais serão a Resioeste e a Pisoeste, a 
Águas do Oeste será incluída se sobrar algum montante do valor total.---------------------------------- 
--- A Dra. Irene Lameiro esclareceu que será paga a facturação da Resioeste e da Pisoeste 
entrada na Câmara até ao visto do Tribunal de Contas (aproximadamente até Setembro). --------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou a necessidade de contrair empréstimo 
(pagamento de juros), se a Câmara tem disponibilidade financeira em depósitos (4 milhões de 
euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Dra. Irene Lameiro explicou que a disponibilidade financeira não tem cabimentação 
orçamental, para isso teria que haver uma revisão orçamental, indicativa do aumento de receita, 
com uma série de condicionantes legais impossíveis de atingir. Neste caso a Câmara tem 
dinheiro em caixa mas não tem capacidade para orçamentar despesas. A única forma de 
aumento de receitas tem que ver com os empréstimos, uma vez que estão directamente ligados 
a despesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador Manuel Rocha referindo que nunca, enquanto Vereador no anterior 
mandato, esperou que a Câmara fizesse empréstimos para pagamento de facturas a 
fornecedores. Estranha ainda mais esta proposta quando, a CDU, na Assembleia Municipal, 
propôs um plano financeiro, que foi chumbado pela maioria Socialista. Questionou o destino das 
receitas da Câmara (águas, etc.).---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente reiterou que este programa lançado pelo Conselho de Ministros 
pretende auxiliar as autarquias no pagamento atempado, no caso da Câmara estes são os 
fornecedores com pagamentos em atraso. ----------------------------------------------------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 40 / P / 2008 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), duas abstenções (Grupo do PSD) e um voto contra (Grupo da 
CDU). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Antes do final da reunião detectou-se que os valores constantes da proposta divergiam dos 
anunciados no site da Direcção Geral do Tesouro, tendo sido proposto a apresentação de nova 
proposta a revogar a deliberação. --------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 – Processo de Indemnização – Proposta nº 12 / VP / 2008 ----------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Tendo em conta a informação do Sr. Encarregado de Obras, a qual menciona que no 
passado dia 28 de Abril uma tranqueira danificou uma viatura com a matrícula 69-24-NQ, 
riscando uma porta e partindo o friso.----------------------------------------------------------------------------- 
--- Tendo em conta que o valor da franquia da apólice de responsabilidade civil deste município é 
de 250,00€ e o valor para arranjo da viatura é de 199,65€.-------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja, delibere indemnizar o proprietário da viatura, no valor 
de 199,65€, de forma a suportar os estragos causados na mesma.”-------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que aquando do início dos preparativos para a Feira de 
Maio, uma tranqueira caiu e danificou uma viatura, não se accionou o seguro uma vez que o 
valor da franquia é de 250€, por isso esta proposta vem no sentido de indemnizar o proprietário 
da viatura em 199,65€. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 12 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. --------- 
Ponto 3 – AMO – Doação de Equipamento – Proposta nº 15 / V-JMP / 2008 ----------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando a deliberação tomada em 20.09.2007, pela Assembleia Intermunicipal da 
AMO respeitante à transferência de património móvel para as Câmaras Municipais associadas, 
conforme respectiva acta e anexo V referido. ------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal delibere aceitar a doação do respectivo património, nos termos da 
alínea h) do nº 1 do art. 64º da Lei das Autarquias Locais. -------------------------------------------------- 
--- 1 Tractor Agrícola com matrícula 04-45-BP; ----------------------------------------------------------------- 
--- 1 Compactador Vibratório Caterpillar; ------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 Escova Hidráulica Sotec;--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 Espalhadora Pavimentadora Super 1502; ----------------------------------------------------------------- 
--- 1 Viatura pesada com a matrícula 91-70-BC;---------------------------------------------------------------- 
--- 1 Viatura pesada com a matrícula 83-49-BG.” -------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que a presente proposta visa a aceitação da 
doação feita pela AMO de património móvel, que desde 1993, se encontra ao serviço da 
Câmara Municipal de Azambuja. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 15 / V-JMP / 2008 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 4 – Atribuição de Apoios: ---------------------------------------------------------------------------------  

4.1. Casa do Pombal – A Mãe – Associação de Solidariedade Social: 
– Subsídio – Proposta nº 13 / VP / 2008 ---------------------------------------------------------  

--- O Sr. Vereador António José Matos não participou na apreciação e votação da presente 
proposta por pertencer aos Corpos Sociais da Instituição.--------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- É atribuição das autarquias locais promover o bem-estar social das populações;------------------ 
--- Nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64, da Lei das Autarquias Locais, é da competência 
da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos, que promovam, no 
Município, fins de interesse público;------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Casa do Pombal “Mãe” visa, entre outros, tais fins. ----------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição de um subsídio, no valor de 25.000,00 euros destinados a apoiar a Casa do 
Pombal “Mãe”.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta vem no sentido de se atribuir apoio 
financeiro no valor de 25.000,00€ à Casa do Pombal “Mãe”.------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 13 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. --------- 

– Cedência de Equipamento – Proposta nº 16 / V-JMP / 2008 ----------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos não participou na apreciação e votação da presente 
proposta por pertencer aos Corpos Sociais da Instituição.--------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “ Considerando o pedido da Casa do Pombal – A Mãe –, constante do ofício de 23 de Maio de 
2008, com o registo nº 4622;---------------------------------------------------------------------------------------  
--- 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. ---------------------------------  
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--- Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a Câmara Municipal, no uso das competências previstas no art. 64º, nº 4, al. b) da Lei 
das Autarquias Locais, delibere atribuir à Casa do Pombal – A Mãe – o seguinte equipamento 
para utilização no funcionamento corrente da instituição: ---------------------------------------------------  
--- 1 Bancada de Inox ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 Mesa de apoio.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta proposta visa a cedência de 
equipamento (bancada inox e mesa de apoio), doado pela Opel, também para a Casa do 
Pombal – A Mãe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 16 / V-JMP / 2008 aprovada por unanimidade.----- 

4.2. Programa de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – 
Proposta nº 14 / VP / 2008 ----------------------------------------------------------------------------  

--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- R.M.O. de 73 anos de idade, residente em casa própria numa freguesia do Concelho de 
Azambuja; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- R.M.O. subsiste com base na sua pensão de velhice e presta ainda apoio económico a 2 
filhos solteiros que se encontram desempregados;-----------------------------------------------------------  
--- a habitação onde reside tem alguns problemas de habitabilidade nomeadamente ao nível da 
estrutura do telhado, entrando assim a chuva para dentro de vários compartimentos através da 
cobertura; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A situação em causa encontra-se de acordo com o Regulamento do Programa de Apoio a 
Estratos Sociais Desfavorecidos. ---------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a situação seja integrada no Programa de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos, com material de construção civil no valor de 1.330,09 (valor com IVA incluído) 
que tem cabimentação no Código do Plano 08.02.05 com classificação orçamental 03 02.01.21.” 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta insere-se no âmbito do Programa de 
Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos e visa a compra de material no valor de 
1.330,09€ para melhoramentos na habitação de uma família carenciada. ------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 14 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. --------- 

4.3. Piscinas Municipais – Isenção de Pagamento – Proposta nº 17 / V-ML / 2008 -  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as competências atribuídas às Autarquias pelo Dec Lei nº 159/99, no âmbito dos Tempos 
Livres e Desporto, nomeadamente no que concerne ao planeamento, gestão e investimentos em 
instalações e equipamentos para a prática desportiva e recreativa; --------------------------------------- 
--- que foram aprovadas pela Câmara, através da proposta nº 28/V-ML/2007, as Normas de 
Funcionamento do Complexo de Piscinas de Azambuja, bem como o Tarifário da Natação para o 
ano lectivo 2007/ 2008; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) se encontra a acompanhar os 
jovens P.H.S. Gonçalves, de 12 anos de idade e T.J.M.M.A. Barreto, de 13 anos; -------------------- 
--- que devido às limitações financeiras dos agregados familiares, torna-se impossível para 
ambos os jovens a frequência de aulas de natação; ---------------------------------------------------------- 
--- que a isenção de pagamento da mensalidade da natação permitiria aos jovens continuar a 
prática da modalidade, benéfica para ambos de acordo com informação médica. --------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- que P.H.S. Gonçalves e T.J.M.M.A. Barreto frequentem as aulas de natação usufruindo de 
isenção do pagamento da respectiva mensalidade.” ---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a isenção de pagamento 
da mensalidade das piscinas, para dois jovens sinalizados pela CPCJ.---------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 17 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 5. Informações ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Informação N.º 6 / 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 12 de Maio, que se anexam: ---- 
--- 6ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 5ª Alteração ao Plano de Actividades.”------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.2. Informação N.º 7 / 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 21 de Maio, que se anexam: ---- 
--- 7ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 6ª Alteração ao Plano de Actividades.”------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezasseis 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
 


