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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2008. ----------------------------------------------------------------------- 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de 
Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e António José Costa da Cruz, pelo Grupo da 
CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. ------------------------------------------------------ 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES --------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que a Sra. Vereadora Ana Maria Correia Ferreira será substituída 
na presente reunião pelo Sr. Vereador António José Costa da Cruz. -------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. José Rodrigues de Almeida que sobre o parque infantil da urbanização dos 
Chães, remeteu para uma entrevista do Sr. Presidente ao Jornal “O Mirante”, na qual afirmou 
“não entender as motivações dos Aveirenses, primeiro pedem um parque infantil e agora que 
têm um, não gostam dele e levantam problemas”, corrigiu que não está contra a construção de 
um parque infantil naquela zona, está sim contra a localização e o tipo de parque infantil 
construído, para o provar entregou documentação fotográfica do local. Sugeriu a transferência do 
parque infantil para o terreno camarário existente nas proximidades da urbanização.---------------- 
--- Congratulou a Câmara pela brochura distribuída relativa ao Polis, na qual verificou a 
construção do parque infantil da Areeira, que nada tem de comum com o parque infantil da 
urbanização dos Chães.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o artigo do jornal “O Mirante” está escrito de forma comercial, 
pois intitula-se “População de Aveiras de Cima está contra parque infantil”, mas no contacto que 
tem tido diariamente com a população de Aveiras de Cima, a generalidade das pessoas 
concorda com a construção do parque infantil. O licenciamento de loteamentos prevê a cedência 
de terrenos do espaço público para a construção de equipamentos. Não vê qualquer pretensão 
em destruir um equipamento há muito reivindicado pela população e pelos eleitos locais da 
freguesia de Aveiras de Cima. --------------------------------------------------------------------------------------   
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Moção que a seguir se transcreve:------------------------------------ 
--- “Moção---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Faleceu no passado sábado, na sua casa em Vale do Paraíso, Carlos Alberto Oliveira. --------- 
--- Carlos Alberto Oliveira foi Presidente da Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, Vereador e 
Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, para além de ter desempenhado cargos político-
partidários de grande relevância.----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Foi e é uma figura contornável da Democracia em Azambuja. Prestou relevantes serviços à 
Comunidade ao longo da sua vida e nem a doença que infelizmente o atingiu nos últimos anos o 
impediu de manifestar sempre um enorme interesse pelo futuro do Concelho ou o inibiu de 
manifestar as suas opiniões, dar o seu conselho lúcido e avisado, contribuir para o 
desenvolvimento da sua terra e das suas gentes. ------------------------------------------------------------- 
--- Carlos Alberto Oliveira era um homem bom, desinteressado e generoso, cuja principal 
preocupação era a causa pública. Um homem de bom trato que nunca deixava sem resposta 
quem dele se abeirasse. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A Câmara Municipal de Azambuja manifesta por este meio a sua consternação pelo 
desaparecimento dum homem que deu tanto ao Concelho de Azambuja, reafirma a sua intenção 
de honrar pela prática municipal a obra e a memória de Carlos Alberto Oliveira e envia à família 
os seus sentidos pêsames.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Moção foi subscrita por todos e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre, que sobre a intervenção do munícipe, questionou 
acerca do projecto para implementação do parque infantil, na urbanização dos Chães. 
Analisando a peça fotográfica, entregue pelo munícipe, considera um atentado à segurança do 
edificado e duvida que o autor do projecto tenha sido ouvido aquando da implantação do 
equipamento, pois está completamente desenquadrado da arquitectura, bastando para isso 
comparar as fotografias do parque infantil dos Chães com as do parque da Areeira. Considera 
que a censura feita desde há muito, à Câmara Municipal, de que existem “filhos e enteados” é 
bem empregue nestes dois casos. Existiu uma grande falta de bom senso, da parte da Câmara, 
na implementação do equipamento, pois cria obstáculo a possíveis situações de emergência, 
agravado pelo facto de haver terreno disponível nas imediações. ----------------------------------------- 
--- Questionou ainda o ponto de situação das etar´s de Alcoentre, Vila Nova de São Pedro, 
Casais de Além e Azambuja.---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente questionou, qual a fundamentação do Sr. Vereador, para afirmar que a 
implementação do parque infantil naquele local possa por em causa questões de segurança. 
Existe na zona frontal do prédio uma estrada de acesso, que é a estrada principal onde se 
encontram os estacionamentos da urbanização.--------------------------------------------------------------- 
--- A etar de Alcoentre encontra-se em funcionamento, as etar´s de Vila Nova de São Pedro e 
Casais de Além não constam do plano de acção da AdO para o próximo ano mas a Câmara irá 
pressionar a concessionária no sentido de avançar com as intervenções.------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que sobre o parque infantil da urbanização dos 
Chães, concordou com o facto de se encontrar num túnel de vento, desagradável para quem o 
frequente, sendo a distância entre os prédios uma medida de segurança. Compreende que a 
Câmara não pode fazer tudo o que os populares desejam mas também não pode ser tão 
intransigente, quando os mesmos têm razão, deve haver bom senso. ----------------------------------- 
--- Solicitou acesso ao estudo da Câmara acerca das tarifas de água para famílias numerosas e 
se irá ser implementado no Município.---------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionou se as empresas, tal como os munícipes, são abrangidas pela isenção de taxas de 
certidão com alteração do nome de rua. ------------------------------------------------------------------------- 
--- Chamou a atenção para a forma como estão a ser feitas as calçadas em Manique do 
Intendente, pois na Rua Manuel Luís Damas não existem lancis e a obra não tem qualquer tipo 
de rigor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Reiterou informações acerca do cano da EPAL, pois já em Setembro estava-se a aguardar 
por resposta da companhia de seguros e presentemente (passados dois meses) a situação 
continua a mesma. Considera que toda a situação já ultrapassou os limites do tolerável. ----------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que dará conhecimento do estudo que está a ser realizado 
acerca do consumo de água em famílias numerosas, mas como todo o processo se encontra em 
fase de transição, tudo o que for decidido pela Câmara, por não constar no caderno de 
encargos, terá que ser negociado com o futuro concessionário. ------------------------------------------- 
--- As empresas também estão isentas do pagamento de taxas de certidão de alteração do 
nome de rua. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que o estudo inicial para as calçadas de Manique do 
Intendente, não incluía lancis de modo a enquadrar-se com o já existente, pois a entrada de 
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Manique não tem lancis mas também já sugiram questões relativamente à pedra empregue, que 
talvez não será a melhor, pois é muito miúda. ------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre o cano da EPAL, já contactou com a empresa e a resposta foi a mesma, que estão a 
aguardar resposta da companhia de seguros. Sugeriu então à Sra. Eng. com quem falou, que 
reunisse com a Câmara para visitar o local de modo a que as faixas desimpedidas (junto ao rio) 
ficassem transitáveis nos dois sentidos (uma via para cada sentido).------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos relembrou o perigo de transição junto à estação, pois os 
carros continuam a circular na estrada de acesso à estação para fugirem ao sinal vermelho. ------ 
--- Congratulou o Sr. Vereador José Manuel Pratas pela resolução do problema da sinalização 
no Rossio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que, relativamente à transição na estrada de acesso à estação, a 
Câmara alertou a Estradas de Portugal e a GNR para o perigo da situação e pretende conceder 
algum tempo para que a Estradas de Portugal, entidade responsável, resolva o problema, mas 
caso contrário e à semelhança do que aconteceu na rotunda de Aveiras de Cima, a Câmara irá 
tentar solucionar o problema. ---------------------------------------------------------------------------------------      
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 23 de Setembro de 2008 foi aprovada por 
maioria, com seis votos a favor e uma abstenção (Sr. Vereador António José Cruz, PSD). 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 07 de Outubro de 2008 foi aprovada maioria, com 
cinco votos a favor e duas abstenções (Srs. Presidente, PS e Vereador António José Cruz, 
PSD). 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 – Transferência de Competências no âmbito da Educação: -------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos sugeriu que as propostas fossem discutidas e votadas na 
ordem inversa, uma vez que é o mais correcto cronologicamente. ---------------------------------------- 
--- A sugestão foi aceite por todo o Executivo. ------------------------------------------------------------------ 
1.1. Recursos Humanos – Proposta nº 39 / V-ML / 2008 ------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o Município celebrou com o Ministério da Educação o contrato de execução da 
transferência de competências em matéria de Educação, no quadro da Lei nº 159/99, de 14 de 
Setembro e conforme previsto no nº 2 do artigo 2º do Decreto-lei nº 144/2008, de 28 de Julho; --- 
--- que os dados apresentados no respectivo contrato relativos ao pessoal não docente 
continham incorrecções.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação do mapa anexo corrigido e a aceitação por parte da autarquia de todos os 
funcionários actualmente ao serviço dos Agrupamentos, assegurando o Ministério da Educação 
a respectiva contrapartida financeira.” ---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta é a proposta para rectificação da 
anteriormente aprovada, uma vez que o número de pessoas no quadro em anexo estava 
incorrecto. Assim, serão transferidos para a Câmara Municipal 92 funcionários não docentes. ---- 
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--- O Sr. Vereador António Nobre questionou que, se todas as pessoas em causa passarão a ser 
funcionários da Câmara, então não deveriam ser enquadrados no quadro de pessoal, que 
devido a esta alteração devia ser discutido e votado em sessão de Câmara.--------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que esta proposta visa a rectificação da aprovação das 
condições propostas em protocolo pelo Ministério da Educação, isto é, transferência de pessoal, 
actividades de enriquecimento curricular e equipamentos. -------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos sugeriu que, futuramente, este tipo de assunto seja 
tratado com mais cuidado, porque é desnecessário que a mesma proposta seja aprovada por 
duas vezes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que, logo desde que foi enviado pelo Ministério da 
Educação, a Câmara alertou para o facto de haverem duas situações erradas: a assinatura do 
Sr. Presidente e o quadro. Nessa mesma semana a Câmara tentou que fossem enviados os 
documentos correctos, mas foram enviados exactamente os mesmos documento errados. --------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 39 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre apresentou a declaração de voto que a seguir se transcreve:--- 
--- Declaração de Voto------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- “O Grupo da CDU pretende esclarecer que o sentido de voto, refere-se à aprovação da 
rectificação do mapa de pessoal que acompanha a referida proposta, não significando qualquer 
sentido de concordância ou mérito na assunção de competências pelo Município nesta matéria.”  
1.2. Protocolos com Agrupamentos Escolares – Proposta nº 40 / V-ML / 2008 ------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e as Minutas de Protocolo que a seguir 
se transcrevem: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. que o Município de Azambuja celebrou com o Ministério da Educação o contrato de 
execução da transferência de competências em matéria de Educação, no quadro da Lei nº 
159/99, de 14 de Setembro e conforme previsto no nº 2 do artigo 2º do Decreto-lei nº 144/2008, 
de 28 de Julho; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- II. Que este diploma prevê a possibilidade de delegação de competências nos órgãos de 
administração e gestão dos Agrupamentos de escolas e de escolas não agrupadas (artigo 5º, nº 
4 do Decreto-Lei nº 144/ 2008, de 28 de Junho);--------------------------------------------------------------- 
--- III. Que os órgãos do Agrupamento dispõem, melhor do que ninguém, do conhecimento 
funcional das necessidades quotidianas de cada escola, indispensáveis a uma resposta eficiente 
às mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação das propostas de protocolos anexa.” --------------------------------------------------------- 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entre a Câmara Municipal de Azambuja e o Agrupamento de Escolas do Alto Concelho, no 
âmbito do Quadro de Transferências de Competências para os Municípios em Matéria de 
Educação ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, com sede na Praça do Município, 
adiante designado por Município, e aqui representado pelo seu Presidente, Dr. Joaquim António 
Neves Ramos, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e o --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Agrupamento de Escolas do Alto Concelho, pessoa colectiva nº 600 074 935, adiante 
designado por Agrupamento, e aqui representado pelo Presidente do Conselho Executivo 
António Augusto Monteiro Dias. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- I. que o Município de Azambuja celebrou com o Ministério da Educação o contrato de 
execução da transferência de competências em matéria de Educação, no quadro da Lei nº 
159/99, de 14 de Setembro e conforme previsto no nº 2 do artigo 2º do Decreto-lei nº 144/2008, 
de 28 de Julho; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- II. que este diploma prevê a possibilidade de delegação de competências nos órgãos de 
administração e gestão dos Agrupamentos de escolas e de escolas não agrupadas (artigo 5º, nº 
4 do Decreto-Lei nº 144/ 2008, de 28 de Junho);--------------------------------------------------------------- 
--- III. que os órgãos do Agrupamento dispõem, melhor do que ninguém, do conhecimento 
funcional das necessidades quotidianas de cada escola, indispensáveis a uma resposta eficiente 
às mesmas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- IV. que ambas as partes pretendem estabelecer formas de colaboração com vista à melhor 
gestão das escolas que integram o Agrupamento, baseada no conhecimento de proximidade e 
na racionalidade de meios. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Acordam celebrar o presente protocolo, ao abrigo do disposto no artigo 5º, nº 4 do Decreto-lei 
nº 144/ 2008, de 28 de Julho, que se rege pelas seguintes cláusulas:------------------------------------ 
--- Cláusula 1ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Objecto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente protocolo estabelece o quadro de colaboração entre o Agrupamento e o 
Município, no exercício das atribuições que a este estão cometidas por lei em matéria de 
educação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 2ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Pessoal não docente ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Para efeitos do disposto no artigo 5º, nº 4 do Decreto-lei nº 144/ 2008, de 28 de Julho, o 
Município delega no órgão de administração e gestão do Agrupamento as seguintes 
competências de gestão do pessoal não docente:------------------------------------------------------------- 
--- a) Afectação e colocação de pessoal;------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Avaliação de desempenho;----------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Gestão quotidiana dos recursos afectos ao Agrupamento. ------------------------------------------- 
--- 2 – Para efeitos da homologação da avaliação de desempenho, exercício da competência 
prevista na alínea b) do número anterior, o órgão de administração e gestão do Agrupamento 
integra o Conselho de Coordenação da Avaliação do Município. ------------------------------------------ 
--- 3 – O Agrupamento compromete-se a enviar ao Município as informações relativas à 
avaliação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 3ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Acção Social Escolar ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – No âmbito da competência delegada nos termos do nº 1 da Cláusula 2ª, o Agrupamento 
encarregar-se-á da apreciação dos pedidos referentes à concessão de auxílios económicos 
integrados na Acção Social Escolar da competência da Câmara Municipal. ---------------------------- 
--- 2 – Para efeitos do disposto no nº 2 do artigo 7º do Decreto-lei nº 399-A/ 84, de 28 de 
Dezembro, é confiado ao órgão de administração e gestão do Agrupamento a gestão de 
refeitórios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 4ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Gestão do parque escolar---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – A fim de assegurar a gestão do parque escolar, o Município atribui anualmente ao 
Agrupamento as seguintes verbas: -------------------------------------------------------------------------------- 
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--- a) Uma verba destinada à realização de obras e reparações necessárias ao bom 
funcionamento corrente das instalações;------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Uma verba destinada à aquisição de tinteiros e fotocópias nas escolas do 1º ciclo do ensino 
básico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – As verbas referidas no número anterior são fixadas anualmente e podem ser reforçadas 
pontualmente, no ano a que se referem, com vista a fazer face a despesas extraordinárias ou 
imprevistas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 5ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informação e acompanhamento -------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – No final de cada ano, o Agrupamento remete ao Município informação sobre as acções 
realizadas ao abrigo do presente protocolo. --------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – O Agrupamento compromete-se a prestar contas e a apresentar comprovativo das 
despesas realizadas com recurso às verbas transferidas, juntamente com a informação prevista 
no número anterior ou sempre que tal seja solicitado pelo Município.------------------------------------- 
--- Cláusula 6ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Disposição transitória---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para o ano de 2009, as verbas referidas no número 1 da cláusula 4ª são, respectivamente, de 
€5.000,00 (cinco mil euros), de 10€ por aluno para tinteiros e de 317,74€ para fotocópias. --------- 
--- Cláusula 7ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Vigência -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2009.”------------------------------------ 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entre a Câmara Municipal de Azambuja e o Agrupamento de Escolas de Azambuja, no âmbito 
do Quadro de Transferências de Competências para os Municípios em Matéria de Educação----- 
--- O Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, com sede na Praça do Município, 
adiante designado por Município, e aqui representado pelo seu Presidente, Dr. Joaquim António 
Neves Ramos, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e o --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Agrupamento de Escolas de Azambuja, pessoa colectiva nº 600 081 940, adiante designado 
por Agrupamento, e aqui representado pela Presidente do Conselho Executivo Maria Eugénia 
Dias de Jesus Vaz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- I. que o Município de Azambuja celebrou com o Ministério da Educação o contrato de 
execução da transferência de competências em matéria de Educação, no quadro da Lei nº 
159/99, de 14 de Setembro e conforme previsto no nº 2 do artigo 2º do Decreto-lei nº 144/2008, 
de 28 de Julho; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- II. que este diploma prevê a possibilidade de delegação de competências nos órgãos de 
administração e gestão dos Agrupamentos de escolas e de escolas não agrupadas (artigo 5º, nº 
4 do Decreto-Lei nº 144/ 2008, de 28 de Julho);---------------------------------------------------------------- 
--- III. que os órgãos do Agrupamento dispõem, melhor do que ninguém, do conhecimento 
funcional das necessidades quotidianas de cada escola, indispensáveis a uma resposta eficiente 
às mesmas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- IV. que ambas as partes pretendem estabelecer formas de colaboração com vista à melhor 
gestão das escolas que integram o Agrupamento, baseada no conhecimento de proximidade e 
na racionalidade de meios. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Acordam celebrar o presente protocolo, ao abrigo do disposto no artigo 5º, nº 4 do Decreto-lei 
nº 144/ 2008, de 28 de Julho, que se rege pelas seguintes cláusulas:------------------------------------ 
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--- Cláusula 1ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Objecto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente protocolo estabelece o quadro de colaboração entre o Agrupamento e o 
Município, no exercício das atribuições que a este estão cometidas por lei em matéria de 
educação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 2ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Pessoal não docente ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Para efeitos do disposto no artigo 5º, nº 4 do Decreto-lei nº 144/ 2008, de 28 de Julho, o 
Município delega no órgão de administração e gestão do Agrupamento as seguintes 
competências de gestão do pessoal não docente:------------------------------------------------------------- 
--- a) Afectação e colocação de pessoal;------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Avaliação de desempenho;----------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Gestão quotidiana dos recursos afectos ao Agrupamento. ------------------------------------------- 
--- 2 – Para efeitos da homologação da avaliação de desempenho, exercício da competência 
prevista na alínea b) do número anterior, o órgão de administração e gestão do Agrupamento 
integra o Conselho de Coordenação da Avaliação do Município. ------------------------------------------ 
--- 3 – O Agrupamento compromete-se a enviar ao Município as informações relativas à 
avaliação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 3ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Acção Social Escolar ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – No âmbito da competência delegada nos termos do nº 1 da Cláusula 2ª, o Agrupamento 
encarregar-se-á da apreciação dos pedidos referentes à concessão de auxílios económicos 
integrados na Acção Social Escolar da competência da Câmara Municipal. ---------------------------- 
--- 2 – Para efeitos do disposto no nº 2 do artigo 7º do Decreto-lei nº 399-A/ 84, de 28 de 
Dezembro, é confiado ao órgão de administração e gestão do Agrupamento a gestão de 
refeitórios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 4ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Gestão do parque escolar---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – A fim de assegurar a gestão do parque escolar, o Município atribui anualmente ao 
Agrupamento as seguintes verbas: -------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Uma verba destinada à realização de obras e reparações necessárias ao bom 
funcionamento corrente das instalações;------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Uma verba destinada à aquisição de tinteiros e fotocópias nas escolas do 1º ciclo do ensino 
básico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – As verbas referidas no número anterior são fixadas anualmente e podem ser reforçadas 
pontualmente, no ano a que se referem, com vista a fazer face a despesas extraordinárias ou 
imprevistas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 5ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informação e acompanhamento -------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – No final de cada ano, o Agrupamento remete ao Município informação sobre as acções 
realizadas ao abrigo do presente protocolo. --------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – O Agrupamento compromete-se a prestar contas e a apresentar comprovativo das 
despesas realizadas com recurso às verbas transferidas, juntamente com a informação prevista 
no número anterior ou sempre que tal seja solicitado pelo Município.------------------------------------- 
--- Cláusula 6ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Disposição transitória---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Para o ano de 2009, as verbas referidas no número 1 da cláusula 4ª são, respectivamente, de 
€5.000,00 (cinco mil euros), de 10€ por aluno para tinteiros e de 2.050€ para fotocópias.----------- 
--- Cláusula 7ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Vigência -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2009.”------------------------------------ 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entre a Câmara Municipal de Azambuja e o Agrupamento de Escolas de Vale-Aveiras, no 
âmbito do Quadro de Transferências de Competências para os Municípios em Matéria de 
Educação ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, com sede na Praça do Município, 
adiante designado por Município, e aqui representado pelo seu Presidente, Dr. Joaquim António 
Neves Ramos, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e o --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Agrupamento de Escolas de Vale-Aveiras, pessoa colectiva nº 600 077 519, adiante 
designado por Agrupamento, e aqui representado pela Presidente do Conselho Executivo Maria 
Teresa Duarte Valente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- I. que o Município de Azambuja celebrou com o Ministério da Educação o contrato de 
execução da transferência de competências em matéria de Educação, no quadro da Lei nº 
159/99, de 14 de Setembro e conforme previsto no nº 2 do artigo 2º do Decreto-lei nº 144/2008, 
de 28 de Julho; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- II. que este diploma prevê a possibilidade de delegação de competências nos órgãos de 
administração e gestão dos Agrupamentos de escolas e de escolas não agrupadas (artigo 5º, nº 
4 do Decreto-Lei nº 144/ 2008, de 28 de Junho);--------------------------------------------------------------- 
--- III. que os órgãos do Agrupamento dispõem, melhor do que ninguém, do conhecimento 
funcional das necessidades quotidianas de cada escola, indispensáveis a uma resposta eficiente 
às mesmas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- IV. que ambas as partes pretendem estabelecer formas de colaboração com vista à melhor 
gestão das escolas que integram o Agrupamento, baseada no conhecimento de proximidade e 
na racionalidade de meios. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Acordam celebrar o presente protocolo, ao abrigo do disposto no artigo 5º, nº 4 do Decreto-lei 
nº 144/ 2008, de 28 de Julho, que se rege pelas seguintes cláusulas:------------------------------------ 
--- Cláusula 1ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Objecto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente protocolo estabelece o quadro de colaboração entre o Agrupamento e o 
Município, no exercício das atribuições que a este estão cometidas por lei em matéria de 
educação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 2ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Pessoal não docente ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Para efeitos do disposto no artigo 5º, nº 4 do Decreto-lei nº 144/ 2008, de 28 de Julho, o 
Município delega no órgão de administração e gestão do Agrupamento as seguintes 
competências de gestão do pessoal não docente:------------------------------------------------------------- 
--- a) Afectação e colocação de pessoal;------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Avaliação de desempenho;----------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Gestão quotidiana dos recursos afectos ao Agrupamento. ------------------------------------------- 
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--- 2 – Para efeitos da homologação da avaliação de desempenho, exercício da competência 
prevista na alínea b) do número anterior, o órgão de administração e gestão do Agrupamento 
integra o Conselho de Coordenação da Avaliação do Município. ------------------------------------------ 
--- 3 – O Agrupamento compromete-se a enviar ao Município as informações relativas à 
avaliação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 3ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Acção Social Escolar ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – No âmbito da competência delegada nos termos do nº 1 da Cláusula 2ª, o Agrupamento 
encarregar-se-á da apreciação dos pedidos referentes à concessão de auxílios económicos 
integrados na Acção Social Escolar da competência da Câmara Municipal. ---------------------------- 
--- 2 – Para efeitos do disposto no nº 2 do artigo 7º do Decreto-lei nº 399-A/ 84, de 28 de 
Dezembro, é confiado ao órgão de administração e gestão do Agrupamento a gestão de 
refeitórios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 4ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Gestão do parque escolar---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – A fim de assegurar a gestão do parque escolar, o Município atribui anualmente ao 
Agrupamento as seguintes verbas: -------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Uma verba destinada à realização de obras e reparações necessárias ao bom 
funcionamento corrente das instalações;------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Uma verba destinada à aquisição de tinteiros e fotocópias nas escolas do 1º ciclo do ensino 
básico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – As verbas referidas no número anterior são fixadas anualmente e podem ser reforçadas 
pontualmente, no ano a que se referem, com vista a fazer face a despesas extraordinárias ou 
imprevistas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 5ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informação e acompanhamento -------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – No final de cada ano, o Agrupamento remete ao Município informação sobre as acções 
realizadas ao abrigo do presente protocolo. --------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – O Agrupamento compromete-se a prestar contas e a apresentar comprovativo das 
despesas realizadas com recurso às verbas transferidas, juntamente com a informação prevista 
no número anterior ou sempre que tal seja solicitado pelo Município.------------------------------------- 
--- Cláusula 6ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Disposição transitória---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para o ano de 2009, as verbas referidas no número 1 da cláusula 4ª são, respectivamente, de 
€5.000,00 (cinco mil euros), de 10€ por aluno para tinteiros e de 1.515€ para fotocópias.----------- 
--- Cláusula 7ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Vigência -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2009.”------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta vem no sentido do Município de 
Azambuja e os três Agrupamentos de Escolas do Concelho celebrarem protocolo de delegação 
de competências nos órgãos de administração de cada Agrupamento, tendo em conta o 
conhecimento mais funcional que os mesmo possuem do quotidiano de cada escola. 
Relativamente ao protocolo com o Agrupamento de Escolas de Azambuja, solicitou a alteração 
do valor a atribuir para 2.050€ para fotocópias.----------------------------------------------------------------- 
---- Os protocolos visam basicamente, a delegação de competências em matéria de: gestão do 
pessoal não docente, nomeadamente em termos de afectação e colocação de pessoal, 
avaliação de desempenho e gestão quotidiana de recursos; acção social escolar e gestão do 
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parque escolar, no âmbito da realização de obras e reparações e aquisição de tinteiros e 
fotocópias através da atribuição de verbas definidas anualmente.----------------------------------------- 
--- Os conselhos executivos terão que, no final de cada ano lectivo, prestar informação das 
contas, através da apresentação de comprovativos das despesas realizadas. ------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre manifestou ter dúvidas relativamente à 2ª cláusula dos 
protocolos, pois a Lei das Autarquias Locais atribui ao Sr. Presidente da Câmara, competências 
próprias e exclusivas em matéria de gestão de pessoal, por isso deveria ser o mesmo a delegá-
las nos Conselhos Executivos, através de Despacho. -------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que o pessoal não docente, mesmo quando 
pertenciam ao Ministério da Educação, era o Conselho Executivo que tinha competências 
nestas áreas, através de Regulamentação do Ministério da Educação. O que a Câmara 
pretende é continuar a atribuir as competências que já possuíam, numa óptica de maior 
proximidade e de facilidade de mobilização de pessoal dentro do Concelho. --------------------------- 
--- O Sr. Presidente acrescentou que, no caso da Câmara Municipal de Azambuja, há 
atribuições, em matéria de pessoal, que são próprias do Presidente e existem competências que 
foram delegadas no Vereador. Considera que toda a situação pode-se resolver mantendo a 
proposta para a celebração dos protocolos com os Agrupamentos Escolares, complementando 
com um despacho de delegação de competências. -----------------------------------------------------------   
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 40 / V-ML / 2008 e as Minutas de Protocolo 
aprovadas por maioria, com seis votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção 
(Grupo da CDU). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 – Criação do Núcleo Museológico – Protocolo com a Casa do Povo de Alcoentre – 
Proposta nº 42 / V-ML / 2008 --------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no apoio a actividades de 
interesse municipal (artigo 64º, nº 4, al. b) da Lei das Autarquias Locais, Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro) bem como realizar investimentos em 
centros de cultura e na área do património cultural (art. 20º, nº 1, al. b) da Lei nº 159/99, de 14 
de Setembro);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- II. que a Casa do Povo de Alcoentre é possuidora de um acervo etnográfico sobre a cultura 
popular da vila, cujo valor interessa aproveitar, sistematizar e divulgar do ponto de vista 
museológico; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- III. que a Junta de Freguesia de Alcoentre é proprietária do edifício da antiga sede da Junta 
de Freguesia designado Torre Sineira sito na Rua D. João I, nº 18, em Alcoentre;-------------------- 
--- IV. que a Junta de Freguesia de Alcoentre já realizou um protocolo de cedência das 
instalações para a Casa do Povo de Alcoentre para a criação de um núcleo museológico, 
aprovado na sua Assembleia de Freguesia;--------------------------------------------------------------------- 
--- V. que a Câmara Municipal de Azambuja realizou obras de recuperação do designado Torre 
Sineira, antiga sede da Junta de Freguesia de Alcoentre; --------------------------------------------------- 
--- VI. que o edifício está apto a acolher o referido acervo etnográfico. ----------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação do Protocolo em anexo, para criação de um núcleo museológico na Casa do 
Povo de Alcoentre.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Município de Azambuja, adiante designado por Município, pessoa colectiva n.º 506 821 
480, aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim António Neves 
Ramos, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- E a Casa do Povo de Alcoentre, pessoa colectiva n.º 501 067 949, adiante designada por 
Casa do Povo, representada pelo Presidente da Direcção,-------------------------------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- I. que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no apoio a actividades de 
interesse municipal (artigo 64º, nº 4, al. b) da Lei das Autarquias Locais, Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro) bem como realizar investimentos em 
centros de cultura e na área do património cultural (art. 20º, nº 1, al. b) da Lei nº 159/99, de 14 
de Setembro);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- II. que a Casa do Povo de Alcoentre é possuidora de um acervo etnográfico sobre a cultura 
popular da vila, cujo valor interessa aproveitar, sistematizar e divulgar do ponto de vista 
museológico; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- III. que a Junta de Freguesia de Alcoentre é proprietária do edifício da antiga sede da Junta 
de Freguesia designado Torre Sineira sito na Rua D. João I, nº 18, em Alcoentre;-------------------- 
--- IV. que a Junta de Freguesia de Alcoentre já realizou um protocolo de cedência das 
instalações para a Casa do Povo de Alcoentre para a criação de um núcleo museológico, 
aprovado na sua Assembleia de Freguesia;--------------------------------------------------------------------- 
--- V. que a Câmara Municipal de Azambuja realizou obras de recuperação do designado Torre 
Sineira, antiga sede da Junta de Freguesia de Alcoentre; --------------------------------------------------- 
--- VI. que o edifício está apto a acolher o referido acervo etnográfico. ----------------------------------- 
--- É celebrado o presente Protocolo, que se rege pelas seguintes cláusulas: -------------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Objecto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O Município obriga-se a prestar o apoio necessário ao tratamento, inventariação e 
catalogação do acervo museológico, bem como a colaborar no fornecimento de conteúdos para 
exposição e na programação de actividades do Núcleo Museológico.------------------------------------ 
--- 2. O Município transfere uma verba de 7.500 € para a Casa do Povo de Alcoentre para a 
compra de mobiliário museográfico para colocarem o seu acervo etnográfico e essa verba 
destina-se exclusivamente à compra do mesmo, não podendo ser utilizado para outros fins se 
não este. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Acervo do Núcleo Museológico --------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Casa do Povo cede o acervo etnográfico referido no considerando II para aproveitamento 
museológico, cabendo-lhe ainda, enquanto proprietária:----------------------------------------------------- 
--- a) disponibilizar o espólio para tratamento, inventariação e catalogação pelo Museu Municipal 
Sebastião Mateus Arenque; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) promover e incentivar a recolha junto da população de outros acervos e espólios de 
natureza etnográfica que testemunhe a evolução sociocultural da freguesia ao longo dos tempos; 
--- c) ceder temporariamente bens museológicos e documentos a instituições que desenvolvam e 
promovam exposições de carácter temporário;----------------------------------------------------------------- 
--- d) renovar anualmente os bens museológicos expostos ao público, de forma a garantir a 
circulação da colecção, dando-a a conhecer ao público; ----------------------------------------------------- 
--- e) facilitar o acesso ao acervo museológico por parte de estudantes, investigadores ou meros 
curiosos, com vista ao desenvolvimento e elaboração de trabalhos de investigação.----------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Incumprimento ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O incumprimento de qualquer obrigação resultante do presente Protocolo ou da lei confere à 
parte não faltosa o direito de o resolver e fazer cessar imediatamente. ---------------------------------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Vigência -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Protocolo entra em vigor imediatamente após a sua assinatura e tem a duração de 
um ano.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta, complementará um protocolo 
celebrado entre a Junta de Freguesia de Alcoentre e a Casa do Povo, uma vez que a Junta é 
detentora do imóvel em causa. Neste protocolo a Câmara irá atribuir um apoio monetário para a 
compra de mobiliário museológico e através do Museu Municipal, prestar todo o apoio 
necessário à Casa do Povo.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 42 / V-ML / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 – Atribuição de Apoios Financeiros:---------------------------------------------------------------- 
3.1. Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Azambuja ------------------------- 
– Proposta nº 98 / P / 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. que é competência das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações;---- 
--- 2. que nos termos da alínea a) do art. 4 do Decreto-lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela 5-A/02, de 11 de Janeiro, é competência da Câmara, deliberar sobre formas de apoio a 
entidades e organismos legalmente existentes, que promovam no Município fins de interesse 
público; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. o pedido de apoio do Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Azambuja, 
expresso no ofício que se anexa. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara delibere aprovar, a atribuição de um apoio financeiro no valor de 10.000,00€ 
(dez mil euros), para possibilitar a concretização do “Monumento aos Dadores de Sangue do 
Concelho de Azambuja”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro, no 
valor de 10.000€, ao Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Azambuja, para 
comparticipação na construção do Monumento aos Dadores de Sangue a colocar no Jardim da 
Junta de Freguesia de Azambuja. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 98 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
– Proposta nº 30 / VP / 2008 --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que é atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social e cultural das 
populações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64 da Lei das Autarquias Locais, é da 
competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, que promovam no Município fins de interesse público; ---------------------------------------- 
--- o pedido apresentado pelo Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de 
Azambuja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- que a Câmara Municipal delibere atribuir um subsídio no valor de 250,00€ para apoiar a 
compra de um computador  para o Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de 
Azambuja.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro, no valor de 250€, ao Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de 
Azambuja, para comparticipação na compra de um computador. ------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 30 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. --------- 
3.2. CERCI – Flor da Vida – Proposta nº 31 / VP / 2008 --------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que é atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social e cultural das 
populações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64 da Lei das Autarquias Locais, é da 
competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, que promovam no Município fins de interesse público; ---------------------------------------- 
--- o pedido apresentado pela CERCI – Flor da Vida. --------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara Municipal delibere atribuir um subsídio no valor de 10.000,00€, para apoiar na 
aquisição de uma carrinha para transporte dos utentes da instituição.”----------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro, no valor de 10.000€, à CERCI – Flor da Vida, para comparticipação na compra de 
uma carrinha para transporte dos utentes da instituição.----------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 31 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. --------- 
3.3. Grupo Columbófilo Vilanovense e UDR de Vila Nova da Rainha – Proposta nº 41 / V-
ML / 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a realização da Expo-Rainha – Feira Columbófila que envolve um número superior a 10.000 
pessoas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- as despesas a efectuar com a edição de 2008 e a incapacidade financeira para a realizar;----- 
--- que a mesma envolve na organização duas entidades concelhias de idoneidade indiscutível, 
a saber: Grupo Columbófilo Vilanovense e a União Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha. - 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a atribuição, de apoio financeiro no valor de 3.000 euros para fazer face às despesas de 
realização da Expo-Rainha – Feira Columbófila 2008.”------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro, no valor de 3.000€, para apoio às despesas com a realização da Expo- Rainha – 
Feira Columbófila, organizada pelo Grupo Columbófilo Vilanovense e UDR de Vila Nova da 
Rainha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 41 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 4 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.1. EMIA – Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja, E.M. ----------------------------- 
--- “Assunto: Informação sobre a adjudicação de empreitadas”--------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente prestou ainda as seguintes informações: ---------------------------------------------- 
--- Dia 8 de Dezembro de 2008------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Inauguração do Palácio Frederico Arouca, em Alcoentre------------------------------------------------- 
--- Dia 10 de Dezembro de 2008 ---------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Dia Municipal da Educação -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Visita a todos os Agrupamentos Escolares para assinatura dos protocolos e entrega do 
Manual de Boas-vindas ao pessoal não docente que passará a incluir os quadros da Câmara; 
entrega das Bolsas de Mérito e de Estudo aos alunos do Concelho; entrega de Salva de Prata 
ao Pessoal Docente e Não Docente reformado; actuação do Grupo de Poesia da Escola 
Secundária de Azambuja)--------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Dia 14 de Dezembro de 2008 ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Almoço de Natal dos funcionários da Câmara Municipal de Azambuja--------------------------------    
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas e quinze minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------  


