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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 01 DE JULHO 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 Margarida Maria Laranjeiro Relego, pelo Grupo do 
PSD, os Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira, pelo 
Grupo da CDU, a Sra. Vereadora Sónia Pratas Henriques Botas. ---------------------------------------- 
--- 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 Margarida Relego e o Sr. Vereador António Nobre substituído pela Sra. 
Vereadora Sónia Botas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José Caetano solicitando esclarecimentos acerca dos prazos no Departamento 
de Urbanismo, uma vez que tem conhecimento de um processo, para levantar um muro e abrir 
uma porta, que deu entrada nos serviços no dia 12 de Março. Sobre o Jardim Urbano, criticou o 
facto de não haver sombras para que as pessoas possam lá estar e utilizar o espaço público. ---- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que apenas junto dos serviços se pode saber o que se 
passa com o processo em causa. Quanto ao jardim urbano, informou que a Câmara decidiu abrir 
a Galeria Municipal para que as pessoas, mais idosas, tenham um espaço agradável onde 
conviver. Também será presente em sessão de Câmara a concessão de um quiosque cafetaria/ 
bar no jardim urbano. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio a Sra. Vereadora Ana Ferreira questionando o ponto de situação das obras na 
estrada do Campo da Feira, pois viu algumas movimentações no local, e se a notícia, de que a 
praga do nemátodo da madeira do pinheiro estaria descontrolada, é verdadeira.---------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que sobre a Rua dos Campinos, informou que 
junto ao Intermarché existe um sinal de trânsito proibido na referida rua; que em função das 
modificações efectuadas tem-se que alterar a sinalização, chamando a atenção para a 
actualização da sinalização do Rossio; afirmou estar à espera de resposta da Câmara acerca da 
imposição dos serviços Técnicos para a construção de um elevador num prédio na Ónia; 
salientou que na última Assembleia Municipal, foram retiradas as propostas acerca das RIB´s, 
pelo que pretend congratular as pessoas de Vila Nova da Rainha que votaram contra, mas 
estranhou que antes da votação o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Azambuja se tivesse 
ausentado da sala, não manifestando a sua opinião; foi noticiado num jornal local que a 
construção de um lar em Vale do Paraíso virá a sessão de Câmara para candidatura ao QREN, 
lembrou que a necessidade de construção de um lar em Vila Nova de São Pedro; questionou o 
ponto de situação da etar de Vila Nova de São Pedro; lembrou que na última Assembleia 
Municipal, realizada em Alcoentre houve um debate acerca do TGV, pretende manifestar a sua 
discordância com o Sr. Presidente da Câmara, pois o interesse nacional não se pode sobrepor 
ao interesse municipal, o município será prejudicado com a realização desta obra.------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que já se iniciaram as obras para reposição das estruturas 
de apoio e segurança do cano da água no Campo da Feira. Sobre a placa de informação do 
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trânsito proibido na Rua dos Campinos, já deixou informação nos serviços Técnicos para que 
fosse retirada. Informou que toda a sinalização do Concelho, principalmente em Azambuja, 
pelas obras que sofreu, será integrada na nova postura de trânsito. Tomou nota sobre a 
pretensão do Sr. Vereador em saber o ponto de situação do elevador e das considerações 
acerca do TGV e das RIB´s. Tem conhecimento da conclusão do projecto do lar para Vale do 
Paraíso e relativamente a Vila Nova de São Pedro, será necessário haver a constituição de uma 
IPSS e a apresentação de um projecto. Sobre a etar de Vila Nova de São Pedro, existem uma 
forte probabilidade de ser construída nos terrenos cedidos.------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas informando que a Junta de Freguesia de 
Maçussa está a levar a cabo, o programa da cal, tal como foi idealizado, isto é, a Junta oferece 
a cal e contrata pessoas, pagas pelos proprietários, para pintarem as casas. Sobre o nemátodo 
da madeira do pinheiro, informou que as freguesias de Aveiras de Cima, Manique do Intendente 
e Vila Nova de São Pedro foram inseridas na faixa de contenção definida pela Direcção-geral 
das Florestas para travar a praga. Mas, em vários Municípios, houve pessoas que proibiram a 
entrada da empresa que procedia ao corte, nos seus terrenos, neste momento estão inúmeros 
processos em Tribunal e existem hipóteses de propagação para fora das áreas de contenção. --- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal solicitou a inclusão da Proposta Nº 20 /V-ML / 2008 na Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A inclusão da Proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 19 de Fevereiro de 2008 foi aprovada por 
maioria, com quatro votos a favor e três abstenções (Sras. Vereadoras Margarida Relego, PS, 
Ana Maria Ferreira, PSD e Sónia Botas, CDU). A acta foi assinada, sendo a sua leitura 
dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros da Câmara.  
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 04 de Março de 2008 foi aprovada por maioria, 
com quatro votos a favor e três abstenções (Srs. Vereadores Margarida Relego, PS, António 
Matos, PSD e Sónia Botas, 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 – Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e das Taxas e 
Compensações – projecto de alteração – Proposta nº 44 / P / 2008 ---------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Assunto: alteração ao Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e das Taxas e 
Compensações--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a entrada em vigor da Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, que introduz alterações relevantes 
ao regime jurídico da urbanização e da edificação constante do D.L. nº 555/99, de 16 de 
Dezembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a necessidade em adequar o Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e das 
Taxas e Compensações (RMUE) em vigor no Município – Regulamento nº 159-B/2007 publicado 
no Diário da República, 2ª Série – nº 141, de 24 de Julho de 2007, às modificações agora 
introduzidas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a alteração e entrada em vigor de legislação específica, nomeadamente a relativa a 
instalações de armazenamento de produtos de petróleo, postos de abastecimento de 
combustíveis e redes e ramais de gás, licenciamento industrial, licenciamento comercial, 
restauração e bebidas, entre outras; ------------------------------------------------------------------------------ 
--- a necessidade de colmatar pequenas incorrecções, entretanto detectadas;------------------------- 



01.Jul.2008 
 
 

 3 

--- o projecto de alteração em anexo, que aqui se dá por integralmente reproduzido, que contém 
as alterações a efectuar já devidamente inseridas nos locais próprios e assinaladas a cor 
vermelha para melhor compreensão; ----------------------------------------------------------------------------- 
--- a competência prevista na alínea a) do nº 6 do artigo 64º e nas alíneas a) e e) do nº 2 do 
artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro. --------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara delibere aprovar o projecto de alteração ao RMUE em anexo e submetê-lo a 
discussão pública durante 30 dias, nos termos do nº 3 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 555/99, de 
16 de Dezembro, alterado e republicado pela Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro.” -------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou estar presente o Sr. Arquitecto Marques dos Santos para 
prestar quaisquer esclarecimentos que os Srs. Vereadores entendam como necessários.---------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando a existência de contabilidade 
analítica no Departamento de Urbanismo, ou seja, se as receitas provenientes do urbanismo são 
suficientes para pagar os gastos do Departamento.----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto esclareceu que, por imposição de um decreto-lei, todas as taxas aplicadas 
no Município têm que ser justificadas em contabilidade analítica, até ao final do corrente ano. 
Mas como as alterações que decorrem do decreto-lei 60/07 reflectem-se no Regulamento da 
Urbanização e tinham que ser introduzidas rapidamente, a Câmara optou por fazer uma 
proposta de alteração ao Regulamento. Todos os Regulamentos terão que ser novamente 
presentes em sessão de Câmara com a justificação de todos os cálculos.------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu, sobre as taxas, que existem alguns Municípios 
que numa política de inibição de construção aplicam taxas elevadíssimas mas, nos municípios 
fronteiriços ao de Azambuja, com situação socioeconómica semelhante, nomeadamente com o 
Cartaxo, verificou desproporções enormes. Por exemplo, na pág. 44, Quadro I, “Emissão do 
alvará de licença ou admissão da comunicação prévia”, 1.1. b) Por fogo: 1 – Por metro quadrado 
para habitação unifamiliar – 0,77€, ou seja, numa habitação com 100m² o requerente pagará 
77€, no Município do Cartaxo paga 17€. No mesmo ponto alínea f), sobre o valor orçamentado 
das obras de urbanização a executar – 2%, o Município do Cartaxo cobra 1%. Na pág. 45, 
Quadro III, 2. Alteração de alvará de licença ou da admissão da comunicação prévia – 
Aditamento – 50€, o Município do Cartaxo cobra 26€. Na pág. 49, Quadro IX, “Prorrogações”, 
nos pontos 1. e 2. – 105€, ponto 3. – 35€ e no ponto 4. – 40€, no Cartaxo paga-se 29€, 42€, 5€ 
e 11€, respectivamente. Na pág. 50, Quadro X, “Emissão da licença ou admissão de 
comunicação prévia especial para conclusão de obras inacabadas – por cada mês ou fracção – 
110€, no Cartaxo cobram-se 2,90€. Na pág. 52, Quadro XIV “Operações de destaque”, 
pretende-se introduzir nova taxa “Pela apreciação do pedido ou reapreciação” – 200€. Na pág. 
53, Quadro XVII “Assuntos Administrativos”, 8. Fotocópia simples: 8.1. Por folha de tamanho A4 
– 1,02€, 8.2. Por folha de tamanho A3 – 1,53€, no Cartaxo custam, respectivamente, 0,15€ e 
0,30€. No seu entender, estas taxas são um incentivo à construção clandestina, quer pelo tempo 
de apreciação de processos (como o exemplo exposto pelo Sr. José Caetano), quer pelas taxas 
aplicadas, que como prova a comparação feita, são altíssimas.-------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a intervenção do Sr. Vereador é exactamente o que os 
munícipes podem fazer durante o período de discussão pública. E garantidamente que tal como 
existem valores mais altos, existem também valores mais baixos que não foram referidos pelo 
Sr. Vereador.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos respondeu que só poderia fazer qualquer sugestão 
durante o período de discussão pública, se soubesse as necessidades financeiras do 
Departamento de Urbanismo e por isso questionou se existia contabilidade analítica. --------------- 



01.Jul.2008 
 
 

 4 

--- Interveio a Dra. Irene Lameiro esclarecendo que a legislação que entrou em vigor e que 
impõe a alteração das taxas é no sentido de, até ao início do próximo ano, as taxas que são 
pagas pelos munícipes sejam adequadas ao custo efectivo do serviço prestado. Daí a 
necessidade de fazer levantamentos sobre os custos de análise e procedimentos dos 
processos. Por isso quaisquer alterações de taxas de qualquer Regulamento, têm que ser 
justificadas com um estudo económico-financeiro. ------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos reafirmou a sua razão ao questionar os custos efectivos 
dos serviços prestados e a justificação económico financeira para se alterar e para se justificar o 
valor a pagar. Questionando, no caso da taxa para operações de destaque, qual a justificação 
para introdução de uma taxa no valor de 200€.----------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto respondeu que para além do facto das taxas reflectirem os custos, existe 
uma intenção clara de manter algumas taxas elevadas, principalmente no quadro “Assuntos 
Administrativos”, numa perspectiva de exploração de alternativas fora da Câmara de modo a 
aliviar alguns serviços que eram sobrecarregados, nomeadamente na tiragem de fotocópias. ----- 
--- Sobre a operação de destaque, foi a única taxa para a qual foi efectuado um cálculo analítico, 
num trabalho académico com a Escola Secundária. ---------------------------------------------------------- 
--- A taxa especial para obras inacabadas, tem a intenção de não privilegiar as pessoas que são 
prevaricadoras, visa combater os casos em que as pessoas deixam caducar, sucessivamente, 
as licenças, podendo por lei requerer a taxa especial para obras inacabadas quando a obra se 
encontra num estado avançado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que deveria ter sido feito um estudo relativamente 
a outras taxas e segundo informações do Sr. Vereador Pratas, os tempos de espera na Unidade 
de Atendimento ao Público eram reduzidos. -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto respondeu que algumas taxas já eram elevadas no antigo Regulamento.------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 44 / P / 2008 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).-------------------------- 
Ponto 2 – Concessão da Instalação e Exploração do Quiosque Cafetaria/ Bar no Jardim 
Urbano de Azambuja – Proposta nº 50 / P / 2008 ----------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que a Câmara Municipal de Azambuja, na sua reunião de 22 de Janeiro de 
2007, deliberou aprovar o Programa de Concurso e Caderno de Encargos do Concurso Público 
para a Concessão da Instalação e Exploração do Quiosque Cafetaria/Bar no Jardim Urbano de 
Azambuja (anexo A); -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando a análise de propostas em anexo (anexo B); --------------------------------------------  
--- Considerando o facto de ter sido apresentada uma única proposta (anexo C) que respondeu 
às exigências patentes no Programa de Concurso. ----------------------------------------------------------  
--- Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- Nos termos da alínea d) do n.º1 do art.º 64º da LAL, que seja aprovada a Concessão da 
Instalação e Exploração do Quiosque Cafetaria/Bar no Jardim Urbano de Azambuja” à proposta 
apresentada por Afonso e Batista – Actividades Hoteleiras, Lda.” ----------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a concessão do quiosque no 
jardim urbano ao único concorrente, que reunia todos os pressupostos exigidos no programa de 
concurso e caderno de encargos.---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou se esta concessão é fruto de novo concurso, 
uma vez que houve problemas com um concorrente aquando da primeira concessão. -------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que depois dos problemas ocorridos foi reiniciado todo o 
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 50 / P / 2008 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------- 
Ponto 3 – Loteamento “Isenta” – Vale do Paraíso: Desenho urbano – Proposta nº 51 / P / 

2008 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que a Câmara Municipal de Azambuja dispõe no seu património de um prédio 
urbano na localidade de Vale do Paraíso, freguesia de Azambuja, denominado Isenta; ------------- 
--- Considerando que é necessário promover a construção de habitação nesta localidade, para 
suster a tendência de desertificação;------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que neste terreno foi já construído o novo polidesportivo coberto e que nele 
deverão ser construídos outros equipamentos e que para tal urge definir uma política de 
ocupação do solo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que seja aprovado o desenho urbano do loteamento “Isenta”.” ----------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta visa a aprovação do loteamento da 
Isenta no Vale do Paraíso.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio a Sra. Vereadora Sónia Botas questionando se o terreno é património da Câmara, 
qual vai ser o destino do dinheiro da venda dos lotes e se será revertido para benefício da 
freguesia de Vale do Paraíso.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que o dinheiro da venda dos lotes entrará nos cofres da 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 51 / P / 2008 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
Ponto 4 – Protocolo com a Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro no âmbito da 

Protecção Civil – Proposta nº 18 / V-JMP / 2008-----------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a 
seguir se transcrevem:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- o Município de Azambuja tem atribuições no domínio da Protecção Civil Municipal sendo 
competência dos órgãos municipais a realização de investimentos na construção e manutenção 
de infra-estruturas de apoio ao combate ao fogo; -------------------------------------------------------------- 
--- existe necessidade de se proceder à limpeza de vegetação e manutenção de caminhos 
vicinais, de forma a prevenir e diminuir o risco de incêndios;------------------------------------------------ 
--- A freguesia de Vila Nova de São Pedro é uma zona de risco elevado de incêndios, como se 
verifica ano após ano;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as nossas máquinas não conseguem efectuar estes trabalhos, a exemplo do que acontece 
noutras freguesias, torna-se necessário proceder à transferência de 3.000,00€ (três mil euros), 
para a Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro, com a finalidade de se poder alugar uma 
máquina para efectuar o corte de vegetação e a manutenção dos caminhos vicinais.---------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- com base na competência prevista no artigo 64º, nº 6, alínea b) da Lei nº 169/99, de 11 de 
Janeiro, seja aprovada a celebração do Protocolo anexo com a Junta de Freguesia de Vila Nova 
de São Pedro.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- é competência da Câmara Municipal deliberar sobre formas de apoio às freguesias, ao abrigo 
do artigo 64º, nº 6, alínea b) da Lei nº 169/99, de 11 de Janeiro;------------------------------------------- 
--- é competência da Câmara Municipal a gestão do combustível na rede viária municipal, nos 
termos do artigo 15º, nº 1, alínea a) do Decreto-lei nº 124/2006, de 28 de Junho; --------------------- 
--- é competência da Junta de Freguesia colaborar com os sistemas locais de protecção civil e 
de combate aos incêndios, nos termos do artigo 34º, nº 6, alínea a) da Lei nº 169/99, de 11 de 
Janeiro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro solicitou à Câmara Municipal de Azambuja o 
apoio para a beneficiação de caminhos vicinais e limpeza de vegetação como meio de 
prevenção de incêndios numa freguesia que, nesta matéria, é de risco elevado; ---------------------- 
--- o apoio a esta actividade constitui um dos meios disponíveis que possibilita à Câmara 
Municipal o desenvolvimento das suas competência no âmbito do Sistema Nacional de Defesa 
da Floresta contra Incêndios, previsto no Decreto-lei nº 124/2006, de 28 de Junho. ------------------ 
--- O Município de Azambuja, adiante designado por Município, aqui representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, Joaquim António de Sousa Neves Ramos --------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro, adiante designada por Junta, aqui 
representada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro, Lúcio Manuel 
Cardador Costa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Acordam celebrar o presente Protocolo de Colaboração que se rege pelas cláusulas 
seguintes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tendo por base os considerandos acima referidos e com o objectivo de comparticipar nas 
despesas que a Junta vai suportar com o corte de vegetação e a manutenção dos caminhos 
vicinais na área da freguesia, a Câmara disponibilizará a esta entidade a quantia máxima de 
3.000€ (três mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – A Junta compromete-se a afectar a verba referida na cláusula anterior ao aluguer de 
máquinas destinadas ao corte vegetação e à manutenção dos caminhos vicinais na área da 
freguesia, devendo essa despesa ser realizada à luz das regras da contratação pública. ----------- 
--- 2 – Todos os restantes custos necessários e inerentes à concretização do previsto no número 
anterior correrão por conta da Junta, designadamente mão-de-obra.------------------------------------- 
--- Cláusula Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Junta compromete-se a concluir o corte de vegetação e a manutenção dos caminhos 
vicinais até ao final do mês de Julho de 2008. ------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula Quarta ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No prazo de 5 dias a contar da apresentação dos documentos comprovativos da realização 
das despesas efectuadas com o corte de vegetação e manutenção dos caminhos vicinais, 
objecto do presente protocolo, a Câmara compromete-se a transferir a quantia, no montante 
máximo de 3.000€, efectivamente dispendida.”----------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que a proposta vêm na sequência de visita 
efectuada às freguesias, onde se verificou que em Vila Nova de São Pedro, não há 
possibilidades das máquinas da Câmara cortarem a vegetação, numa perspectiva de combate 
aos fogos. Por isso o Sr. Presidente da Junta de Freguesia contactou uma empresa para 
efectuar o serviço e solicitou a comparticipação da Câmara nesta despesa.----------------------------   
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 18 / V-JMP / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 5 – Apoios Financeiro:-------------------------------------------------------------------------------------  
 5.1. Associação “Poisada do Campino” – Proposta nº 49 / P / 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 o evento “Mesa da Tortura” fez parte integrante do Programa da Feira de 
Maio 2008;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a Câmara Municipal de Azambuja, no Conselho Geral da Feira, assumiu a 
atribuição de um prémio financeiro de 100€ (cem euros) e que, de igual modo, quer a Junta de 
Freguesia de Azambuja, quer a Associação “Poisada do Campino” definiram também dar um 
prémio no mesmo montante; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que foi a Associação “Poisada do Campino” que fez a entrega do prémio, 
devido pelo Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proponho que, ao abrigo do preconizado na alínea b) do nº 4 do art. 64 da LAL, seja atribuído 
um apoio financeiro de 100€ à Associação “Poisada do Campino”. --------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta visa a atribuição de 100€ à Associação a 
Poisada do Campino, gastos no prémio monetário atribuído na mesa de tortura que ocorreu 
durante a Feira de Maio 2008. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 49 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
 5.2. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre – 

Proposta nº 17 / V-JMP / 2008 -----------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente 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 dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, constante do oficio datado 
de 09-01-2008, com registo nº 226; ------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que é atribuição das Autarquias locais promover o bem-estar social das 
populações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando 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. ---------------------------------------  
--- Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A atribuição de um subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Alcoentre, no valor de 5.623,56€ (cinco mil, seiscentos e vinte e três euros e cinquenta e seis 
cêntimos), destinado a comparticipar a reparação da viatura Mercedes de combate a incêndios.” 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que a proposta visa a atribuição de subsídio 
no valor de 5.623,56 aos Bombeiros de Alcoentre para reparação de uma viatura de combate a 
incêndios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou se este subsídio é o mesmo que o Sr. 
Vereador António Nobre tem reivindicado para a Corporação de Bombeiros de Alcoentre. 
Questionou ainda, o porquê do pedido só ser atendido agora.----------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que a Câmara não cede a pressões, não 
houve possibilidades de candidatura ao QREN e só agora foi possível a Câmara atribuir o apoio 
financeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 17 / V-JMP / 2008 aprovada por unanimidade.-----  
 5.3. Associação Cultural e Recreativa de Virtudes – Proposta nº 18 / V-ML / 2008 -  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
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--- “Tendo em conta:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as competências atribuídas às Autarquias consignadas no Dec. Lei nº 159/99 no âmbito dos 
Tempos Livres e Desporto, nomeadamente no que concerne à promoção e desenvolvimento 
desportivo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Associação Cultural e Recreativa das Virtudes tem vindo a desenvolver com 
regularidade a modalidade de pedestrianismo; ----------------------------------------------------------------- 
--- que a mesma Associação tem colaborado com o Município para a promoção e 
desenvolvimento da mesma modalidade no âmbito do “Programa de Actividade Física para 
Todos”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- apoiar a realização da 5ª Marcha Nacional 12 Km através de colaboração técnica dos 
serviços de Desporto e de um apoio económico para as despesas de seguro dos pedestrianistas 
no valor de 216€.”------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a Associação das Virtudes tem vindo a colaborar 
com a Câmara no Programa de Actividade Física para Todos e pretende realizar a 5ª marcha 
Nacional de 12 Km, para isso solicitou o apoio da Câmara nas despesas de seguro dos 
pedestrianistas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 18 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
 5.4. Centro Cultural Azambujense – Proposta nº 19 / V-ML / 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 Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar 
pelos meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza 
Cultural, Desportiva e Recreativa –, cfr. al. b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de 
Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; -------------------------------------------------  
--- o trabalho meritório que as Bandas de música do Concelho tem desenvolvido no âmbito da 
divulgação musical, constituindo-se como importante veículo de divulgação da cultura do 
Concelho; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a necessidade de colmatar a falta de músicos percussionistas é um problema comum a 
todas as Bandas;------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o facto das Bandas terem reunido e chegado à conclusão que a melhor forma de ultrapassar 
a situação seria a admissão por um ano de uma professora para que pudesse formar músicos 
percussionistas de todas as Bandas do Concelho. -----------------------------------------------------------  
--- Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.980€ ao Centro Cultural Azambujense que 
ficará responsável pelo pagamento da mensalidade à professora a contratar.” -----------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que as Bandas do Concelho, por terem dificuldade em 
arranjar músicos percussionistas, solicitaram à Câmara apoio financeiro para contratação de 
uma professora, que dará aulas no Centro Cultural Azambujense, com o intuito de formar 
músicos percussionistas para todas as Bandas do Concelho. ----------------------------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 19 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------  
Ponto 6 – Proposta Nº 20 / V-ML / 2008 ------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente não participou na apreciação e votação da presente proposta por 
pertencer aos Corpos Sociais da Instituição. -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
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--- “Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Social, 
Cultural, Desportiva e Recreativa –, cfr. al. b) do nº 4 do art. 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------  
--- o trabalho meritório que a Escola da Banda de Música da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Alcoentre tem desenvolvido no âmbito do exercício da Formação 
Musical, constituindo-se como um importante veículo de fomento da Cultura das camadas mais 
jovens da freguesia e consequentemente do nosso Concelho. --------------------------------------------  
--- Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.500€ (mil e quinhentos euros), destinado à 
contribuição na aquisição de uma Tuba para um jovem aluno da Escola de Música.” ---------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que seguindo a prática da Câmara, esta proposta visa 
a atribuição de 1.500€, para a compra de um instrumento musical, à Escola da Banda de Música 
dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre por ocasião do seu aniversário a celebrar no dia 13 de 
Julho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 20 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 7 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1. Informação N.º 9 / 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 Junho, que se anexam:--- 
--- 8ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 7ª Alteração ao Plano de Actividades.------------------------------------------------------------------------- 
--- 5ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.”------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
7.2. Governo Civil de Lisboa -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Reunião do Conselho Coordenador de Segurança Rodoviária Distrital” ----------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezasseis horas e quarenta minutos quando o Sr. Vice-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. ------------------------------------------------------------------------------ 
 


