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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2008. ----------------------------------------------------------------------- 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e cinco minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de 
Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira, pelo Grupo da 
CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. ------------------------------------------------------ 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES --------------------------------------------------------- 
--- Não havendo informações a prestar, o Sr. Presidente passou, de imediato, ao ponto seguinte 
do período “Antes da Ordem do Dia”. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. José Rodrigues de Almeida questionando para quando a variante de Aveiras 
de Cima, pois no seu entender é imperativo que se tire trânsito da Rua Almeida Grandella.-------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que é intenção da Câmara resolver o caos urbano que existe em 
Aveiras de Cima. Tentou integrar a variante de Aveiras de Cima nas intervenções 
compensatórias pela deslocalização do novo aeroporto mas só são admitidas variantes em sede 
de Concelho. Assim a Câmara está a estudar a sua construção através de fundos comunitários e 
com a cooperação da Estradas de Portugal. --------------------------------------------------------------------   
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando a circulação de veículos pesados na 
Rua Almeida Grandella, que pela informação que recolheu, fica a dever-se ao facto dos sinais 
de proibição não estarem homologados, assim eventuais sanções dissuasoras da passagem de 
veículos pesados pela rua Almeida Grandella não surtem qualquer efeito, apesar de reconhecer 
que não existem alternativas viáveis a este percurso, assim considera de extrema importância a 
construção da variante, devendo a Câmara avançar com esta intervenção. ---------------------------- 
--- Questionou o ponto de situação do programa Pagar a Tempo e Horas, uma vez que, através 
da informação fornecida, verifica que desde a aprovação da proposta não houve uma diminuição 
considerável do valor da dívida. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Solicitou informação acerca da implantação do protocolo celebrado com o Ministério da 
Educação, relativo à integração e pagamento de pessoal e estado das infra-estruturas cedidas.-- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas solicitou a inclusão da Proposta Nº 25 / V-JMP / 2008 na 
Ordem de Trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A inclusão da Proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que se fosse realizar a variante de Aveiras de Cima com capital 
da Câmara, teria que dispensar uma fatia muito significativa do orçamento municipal. Mas 
congratula-se com o apoio do Sr. Vereador na busca de soluções alternativas de financiamento, 
quer através de fundos comunitários, quer através da EMIA. ----------------------------------------------- 
--- Sobre o Programa Pagar a Tempo e Horas, respondeu que a dívida à EMIA será regularizada 
através da operação a aprovar na presente sessão. Relativamente à AdO, foi concluído o 
apuramento de contas, resultando numa dívida do Município no valor de 2,7 milhões de euros e 
da AdO no valor de 4 milhões de euros, que serão objecto de negociações. Ao PICMAO e à 
RESIOESTE foi paga uma parte significativa da dívida, porque ainda não foram utilizados os 
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valores totais do Programa. Sobre a dívida a fornecedores a Câmara está a pagar facturas 
relativas ao mês de Agosto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Referiu ainda que pretende tecer algumas considerações acerca de uma matéria trazida pelo 
Sr. Vereador António José Matos acerca de uma pertença violação de correspondência. Foi 
solicitada informação aos serviços de Expediente Geral, (distribuída aos Srs. Vereadores) onde 
informam que enquanto unidade orgânica tem como obrigação “promover e executar as tarefas 
inerentes à recepção, classificação, registo, arquivo, distribuição e expedição de 
correspondência e demais documentos recebido, dentro dos prazos respectivos”, funções que 
executam de forma quase mecânica, pois abrem centenas de cartas diariamente. ------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal informando que a transferência de competências para as 
autarquias, que são em três vertentes: transferência e manutenção de equipamentos, 
actividades de enriquecimento curricular e transferência de pessoal não docente. Relativamente 
às actividades de enriquecimento curricular, a Câmara já é promotora das actividades de 
enriquecimento curricular que irá continuar a efectuar-se nos mesmos moldes. Foi executado 
um levantamento relativo às condições dos edifícios, incluído no acordo. Sobre a transferência 
de pessoal, estão a decorrer reuniões parcelares entre os Conselhos Executivos, os serviços de 
Administração e Finanças e a DREL para se regularizar a situação de todos os funcionários a 
partir de 1 de Janeiro de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos, que sobre o protocolo celebrado com a DREL, 
referiu que na última reunião não ficou esclarecido acerca da transferência de pessoal, se serão 
transferidos o existente ou os necessários. Considera que a proposta terá que ser corrigida e 
trazida novamente a aprovação da Câmara. -------------------------------------------------------------------- 
--- Reiterou o pedido de cópia do ofício que a Câmara enviou à Junta de Freguesia de Vila Nova 
da Rainha a informar da queixa sobre a construção dos campos de futebol em piso sintético. ----- 
--- Relembrou a necessidade de actualização da sinalização vertical dentro da Vila, como por 
exemplo na Rua Trás-os-Quintais, depois da concretização das obras.---------------------------------- 
--- Mais uma vez questionou para quando a reposição da circulação de trânsito por causa do 
problema do cano da EPAL.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No que diz respeito à informação dos serviços da Câmara, nunca pôs em causa o bom-nome 
e a honestidade profissional dos funcionários da Câmara, mas não pode aceitar que a sua 
correspondência seja violada, até porque já era o terceiro envelope a ser entregue aberto. -------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a situação do cano da EPAL continua pendente pela 
companhia de seguros, mas como vai ter uma reunião com a EPAL, espera na próxima sessão 
de Câmara já ter mais novidades. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre os sinais de Aveiras de Cima, o Vice-presidente informou que não compete à Câmara 
mas sim à Estradas de Portugal, os sinais estão homologados, faltando apenas a sua 
publicação em Diário da República. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que os funcionários a transferir são os existentes nas 
escolas, existe no entanto um lapso no número constante da proposta. --------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a situação é caricata, pois a circulação na rua é 
caótica, agravada pela circulação de pesados no centro da Vila, por isso a Câmara deve 
diligenciar sobre toda a situação a quem de direito. ----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que já foi efectuada diligência no sentido de saber se os sinais 
estão homologados e da legalidade das multas passadas. -------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou o ponto de situação das instalações do IVV. --------- 
--- O Sr. Presidente respondeu já ter efectuado a ficha de projecto e ofício no sentido das 
instalações reverterem para a Câmara, mas está pessimista, pois teve conhecimento que os 
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Município que solicitaram a reversão estão a receber cartas do IVV são valores de rendas 
exorbitantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 28 de Agosto de 2008 foi aprovada por 
unanimidade. 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 09 de Setembro de 2008 foi aprovada por 
unanimidade. 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 – EMIA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              – Designação do Presidente do Conselho de Administração – Proposta Nº 86 / P / 
2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente não participou na discussão e votação da proposta. -------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que, por deliberação da Assembleia Municipal, foram aprovados os novos Estatutos da 
Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja (E.M.I.A.),à luz da sua transformação de 
empresa de capital maioritariamente públicos em empresa de capitais exclusivamente públicos; - 
--- que nos Estatutos da E.M.I.A., Artigo 15º nº 2 está previsto que o detentor do capital 
designará o Presidente do Conselho de Administração;------------------------------------------------------ 
--- que a E.M.I.A. é uma empresa que prossegue fins públicos;-------------------------------------------- 
--- o disposto na Lei 53-F/2006, Artigo 47º nº 1. ---------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja nomeie Presidente do Conselho de Administração o 
Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, Joaquim António Sousa Neves Ramos, sem 
remuneração.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que, depois de aprovados os novos Estatutos da EMIA, 
agora pretende-se a nomeação do Presidente do Conselho de Administração da EMIA. ------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que nada tem a declarar sobre esta nomeação, mas 
continua a manter reservas em relação à EMIA e à forma como tem sido desenvolvida e 
aplicada, pois defende que a parceria público-privada apenas serve para lucros privados e 
prejuízos públicos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que apesar de estar contra os Estatutos da EMIA, 
uma vez que no seu entender esvaziam a Câmara de muitas competências, não tem nada a 
opor à nomeação do Presidente do Conselho de Administração. ------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 86 / P / 2008 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
              – Designação dos Vogais Executivo e Não Executivo – Proposta Nº 87 / P / 2008 -- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que, por deliberação da Assembleia Municipal, foram aprovados os novos Estatutos da 
Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja (E.M.I.A.), à luz da sua transformação de 
empresa de capital maioritariamente público em empresa de capitais exclusivamente públicos;--- 
--- que nos Estatutos da E.M.I.A., Artigo 15º nº 1, a E.M.I.A. disporá de um Conselho de 
Administração constituído por três elementos;------------------------------------------------------------------ 
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--- que a E.M.I.A. é uma empresa que prossegue fins públicos;-------------------------------------------- 
--- que de acordo com as previsões de desenvolvimento futuro das actividades da E.M.I.A – uma 
das quais, a concessão do estacionamento na Vila de Azambuja, já foi aprovada em Assembleia 
Municipal – é fundamental que o Conselho de Administração da E.M.I.A. seja dotado de uma 
vertente técnica fundamentada no conhecimento da actividade da Câmara e nas tarefas já 
desempenhadas pela E.M.I.A. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – que seja nomeado Vogal Executivo do Conselho de Administração (C.A.) da E.M.I.A. o 
Professor Engenheiro Francisco João Belo Farinha, nos termos do art. 19º e dos nº 1 e 2 do art. 
20º do Decreto-Lei 71/2007, em regime de Comissão de Serviços, nos termos do art. 16º do 
Decreto-Lei 71/2007, suspendendo-se o contrato de trabalho do referido técnico com a E.M.I.A. 
enquanto durar a Comissão de Serviço;-------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – que a remuneração do Vogal Executivo do C.A. da E.M.I.A. seja equivalente à de Director 
de Departamento (estatuto do Pessoal Dirigente da função pública); ------------------------------------- 
--- 3 – que, nos termos do art. 53, nº 2 alínea l) da Lei 169/99, alterada pela Lei 5-A/2002, o 
disposto no nº2 desta proposta, depois de aprovado, seja sujeito à apreciação da Assembleia 
Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4 – que, nos termos do art. 19º e 21º do Decreto-Lei 71/2007 seja nomeado Vogal não 
Executivo do C.A. da E.M.I.A. o Arquitecto Miguel Correia Marques dos Santos, sem 
remuneração; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 5 – que, nos termos dos números 3 e 4 do art. 7º da Lei 64/93 o Arquitecto Miguel Correia 
Marques dos Santos continue a desempenhar as funções de Director do Departamento de 
Urbanismo do Município de Azambuja.” --------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que para esta nomeação foram tidas em conta, o mínimo custo 
para a EMIA e a garantia de qualidade no Conselho de Administração. Propõe-se a nomeação 
para o Conselho de Administração da EMIA, como Vogal Executivo, o Prof. Eng. Francisco 
Farinha, que desempenhará funções a tempo inteiro e terá uma remuneração equivalente a 
Director de Departamento e como Vogal Não Executivo, o Arquitecto Miguel Marques do Santos, 
que continuará a desempenhar funções de Director de Departamento e não terá remuneração 
por este cargo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que, em relação ao Arquitecto Marques dos 
Santos, existe o Estatuto para Pessoal Dirigente da Administração Local, que invoca o princípio 
de exclusividade de funções para o Pessoal Dirigente, com excepções que não se enquadram 
nas funções que se pretende atribuir ao Sr. Arquitecto. Considera que o Sr. Arquitecto não pode 
desempenhar a função de Vogal Não Executivo da EMIA, atenta a exclusividade de Dirigente da 
Administração Local. --------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Presidente respondeu que todo o processo foi acompanhado pelo Gabinete de 
Advogados, Albano Dias Ferreira & Associados. Acrescentou ainda que a inclusão do Sr. 
Arquitecto Marques dos Santos como Vogal Não Executivo da EMIA prende-se com o facto de 
com o alargamento das actividades da EMIA, se perspectivar intervenções com índole 
urbanística. Informou ainda que o art. 7º da Lei nº 64/ 93, refere que a titularidade de altos 
cargos públicos implica a incompatibilidade com quaisquer outras funções remuneradas; os 
titulares de altos cargos públicos em sociedades anónimas de capitais maioritários ou 
exclusivamente públicos, podem requerer que lhes seja levantada a incompatibilidade 
solicitando autorização para o exercício da actividade especificamente discriminadas à entidade 
que os designam. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que deve ser aplicado o Estatuto de Dirigente da 
Administração Local, pois o princípio da exclusividade de funções, não só pretende que o 
dirigente dedique toda a sua disponibilidade ao cargo, mas também que se procure defender o 
dirigente de situações em que possa ser posta em causa a sua isenção e imparcialidade. Com 
esta proposta, será a mesma pessoa a intervir em processos de licenciamento e a integrar o 
Conselho de Administração.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 87 / P / 2008 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), duas abstenções (Grupo do PSD) e um voto contra (Grupo da 
CDU). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

– Designação de Elementos para a Assembleia-geral – Proposta Nº 88 / P / 2008 --- 
--- O Sr. Vice-presidente não participou na discussão e votação da proposta.-------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que, por deliberação da Assembleia Municipal, foram aprovados os novos Estatutos da 
Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja (E.M.I.A.), à luz da sua transformação de 
empresa de capital maioritariamente público em empresa de capitais exclusivamente públicos;--- 
--- que, nos termos dos Estatutos aprovados, art. 11º nº 1, a Assembleia Geral da E.M.I.A. é 
constituída por um Presidente e um Secretário. ---------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Assembleia Geral da E.M.I.A. seja constituída pelos seguintes elementos: ----------------- 
--- Presidente: Luís Manuel Abreu de Sousa; ------------------------------------------------------------------- 
--- Secretário: José Eduardo Serra Pereira.” -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a nomeação do Sr. Vice-presidente 
e do Sr. José Eduardo Pereira para a Assembleia-geral da EMIA, respectivamente, como 
Presidente e Secretário.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 88 / P / 2008 aprovada por maioria, com três 
votos a favor (Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------- 

– Designação de Elementos para o Conselho Consultivo – Proposta Nº 89 / P / 2008  
--- Os Srs. Vereadores José Manuel Pratas e António José Matos não participaram na discussão 
e votação da proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que, por deliberação da Assembleia Municipal, foram aprovados os novos   Estatutos da 
Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja ( E.M.I.A. ),à luz da sua transformação de 
empresa de capital maioritariamente público em empresa de capitais exclusivamente públicos;--- 
--- que, nos termos dos Estatutos aprovados, a E.M.I.A. é dotada de um Conselho Consultivo 
para o qual a Câmara deve indicar dois representantes. ----------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara indique os seguintes elementos para integrar o Conselho Consultivo da 
E.M.I.A.: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Vereador José Manuel Isidoro Pratas; ------------------------------------------------------------------------ 
--- Vereador António José Mateus de Matos.”------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta pretende indicar como elementos a integrar o 
Conselho Consultivo da EMIA, os Srs. Vereadores José Manuel Pratas e António José Matos. --- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 89 / P / 2008 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 

– Louvor aos Antigos Administradores – Proposta Nº 90 / P / 2008 ----------------------- 
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--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Louvor---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja foi constituída inicialmente como 
Empresa de capitais maioritariamente públicos, até à aprovação pela Assembleia Municipal da 
aquisição das quotas dos parceiros privados.------------------------------------------------------------------- 
--- Durante este período a E.M.I.A. foi administrada por um Conselho de Administração 
constituído por três elementos não remunerados, dos quais como Vogais os Senhores Sérgio 
Fernandes Torrão (desde o início) e António Alberto Pratas de Sousa. ---------------------------------- 
--- Os referidos Vogais desempenharam funções sem qualquer espécie de remuneração ou 
retribuição de despesas e trouxeram à E.M.I.A. o seu valioso contributo como empresários e 
gestores empresariais.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Nestas condições proponho que a Câmara Municipal de Azambuja aprove um Voto de Louvor 
aos Senhores Sérgio Fernandes Torrão e António Alberto Pratas de Sousa pelo excelente 
contributo que generosamente deram ao Município de Azambuja enquanto Administradores da 
E.M.I.A.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta é um tributo da Câmara ao anterior 
Conselho de Administração da EMIA.----------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 90 / P / 2008 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
Ponto 2 – Protocolo com a Associação “Poisada do Campino” – Proposta nº 91 / P / 2008--  
--- O Sr. Vereador António José Matos não participou na discussão e votação da proposta.-------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Associação A Poisada do Campino é detentora da propriedade da actual Praça de 
Toiros de Azambuja, estrutura semi-precária localizada no recentemente qualificado Campo da 
Feira de Azambuja;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Praça de Toiros de Azambuja se localiza em terrenos do domínio privado do Município 
sem que exista título ou registo relativos à referida implantação; ------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja procedeu, no âmbito da requalificação do Campo da 
Feira à construção de uma estrutura denominada Poisada do Campino que se pretende seja um 
centro de divulgação e promoção da cultura tauromáquica e das actividades etnográficas 
relacionadas com a Tauromaquia; --------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara pretende estimular e apoiar as múltiplas actividades desenvolvidas pela 
Associação A Poisada do Campino, nomeadamente as relacionadas com a Escola de Toureio e 
o Grupo de Forcados Amadores de Azambuja;----------------------------------------------------------------- 
--- que é intenção da Câmara desenvolver através da Empresa Municipal de Infra-estruturas de 
Azambuja uma parceria público-privada tendo em vista a concepção, construção e exploração 
dum Centro de Usos Múltiplos onde se possam realizar, entre outros, corridas de toiros e outras 
actividades de índole tauromáquica , no local identificado. -------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A aprovação do Protocolo anexo a celebrar entre a Câmara Municipal de Azambuja e a 
Associação “A Poisada do Campino”------------------------------------------------------------------------------ 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Bases para o Protocolo a Estabelecer com a Associação Cultural A Poisada do Campino ------ 
--- 1. Cedência de instalações -------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A Associação Cultural A Poisada do Campino dispõe-se a desocupar o terreno onde está 
actualmente a praça de toiros de Azambuja em data a combinar com Câmara Municipal de 
Azambuja tendo em vista a construção de uma infra-estrutura onde possam ser realizadas 
Corridas de Toiros de acordo com a legislação vigente e outras actividades de índole 
tauromáquica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2.Ojectivo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal de Azambuja desenvolverá, através da EMIA, o estabelecimento de uma 
parceria público-privada tendo em vista a concepção, construção e, eventualmente, exploração 
de um Pavilhão Multiusos onde se possam efectuar diversos espectáculos, com possibilidade de 
cobertura e dotado de todas as infra-estruturas necessárias à realização de Corridas de Touros. 
A referida infra-estrutura terá também duas salas destinadas à Escola de Toureio e aos 
Forcados Amadores de Azambuja. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3.Condições de cedência da Poisada do Campino--------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja cede, por um período de 15 anos, renovável 
automaticamente por períodos sucessivos de 5 anos, as instalações da Poisada do Campino, no 
campo da feira. Destas instalações:------------------------------------------------------------------------------- 
--- a )A sala sede da Associação Cultural A Poisada do Campino será para uso exclusivo da 
Associação Cultural A Poisada do Campino;-------------------------------------------------------------------- 
--- b )As restantes instalações da Associação Cultural A Poisada do Campino serão geridas e 
utilizadas pela Associação Cultural A Poisada do Campino reservando-se a Câmara Municipal de 
Azambuja o direito de utilização quando delas necessitar, mediante comunicação à Associação 
Cultural A Poisada do Campino nos dois meses anteriores à realização do evento, desde que 
não hajam outros eventos já marcados, salvo casos excepcionais que serão analisados em 
conjunto; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) A Associação Cultural A Poisada do Campino compromete-se a manter as instalações em 
condições de boa higiene e segurança e a proceder aos pagamentos dos consumos de água e 
electricidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- d) Em todos os anos, durante o mês de Maio, as instalações da Associação Cultural A 
Poisada do Campino, à excepção da sala sede da Associação Cultural A Poisada do Campino, 
ficam afectas às realizações no âmbito do Mês da Cultura Tauromáquica e Feira de Maio. As 
despesas referidas na alínea anterior relativas ao Mês de Maio serão da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Azambuja; ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) Deverá existir comunicação regular entre a Associação Cultural A Poisada do Campino e a 
Câmara Municipal de Azambuja com vista à não sobreposição de ocupação das instalações.----- 
--- 4.Condições de gestão do Pavilhão Multiusos -------------------------------------------------------------- 
--- a) A gestão do Pavilhão Multiusos/Praça de toiros é da responsabilidade da Câmara Municipal 
de Azambuja ou da entidade a quem esta decida delegar; -------------------------------------------------- 
--- b) No projecto a desenvolver para o Pavilhão Multiusos serão construídas duas salas com a 
dimensão mínima de 30 m2 que serão cedidas à Associação Cultural A Poisada do Campino nas 
condições referidas em 3, destinado à Escola de Toureio e Forcados Amadores de Azambuja; --- 
c) A Câmara Municipal de Azambuja delega na Associação Cultural A Poisada do Campino a 
componente tauromáquica da exploração do Pavilhão Multiusos/Praça de Toiros, devendo as 
receitas provenientes da respectiva concessão ser afectadas em partes iguais à Associação 
Cultural A Poisada do Campino para promoção das suas actividades, nomeadamente Escola de 
Toureio e Grupo de Forcados Amadores e à entidade gestora para manutenção;--------------------- 
--- d) A entidade gestora afectará durante dois dias em cada semana, a definir por acordo com a 
Associação Cultural A Poisada do Campino as instalações do Pavilhão para treino da Escola de 
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Toureio e Forcados ou outras actividades de índole tauromáquica que não poderão colidir com o 
objecto da concessão referida em c); ----------------------------------------------------------------------------- 
--- e) Até ao fim do Mês de Março de cada ano, a Associação Cultural A Poisada do Campino 
comunicará à entidade gestora a identificação do Concessionário e as condições da concessão 
bem como as datas de realização dos espectáculos tauromáquicos objecto de concessão, a fim 
de ser efectuada a programação do Pavilhão Multiusos.----------------------------------------------------- 
--- 5. Disposições Gerais --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) A extinção da Associação Cultural a Poisada do Campino ou a inexistência de Órgãos 
Sociais legalmente eleitos por um período máximo de um ano implica a caducidade do presente 
Protocolo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) O presente Protocolo será obrigatoriamente parte integrante de qualquer acto concursal ou 
negocial de atribuição da componente tauromáquica nos termos definidos na cláusula 4ª alínea 
c).” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a celebração de protocolo com a 
Associação Cultural A Poisada do Campino para, através de parceria público-privada, se 
construir um espaço multiusos, com valência de espectáculos tauromáquicos, na actual Praça 
de Toiros e simultaneamente ceder as instalações à Associação, nas condições expressas na 
minuta de protocolo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo ter as maiores reservas relativamente a esta 
proposta, nomeadamente em termos de prioridade da intervenção, pois no seu entender há 
necessidades maiores (saneamento básico, escola em Azambuja, variante de Aveiras de Cima) 
que a construção de um pavilhão multiusos. Manifestou ainda preocupação com as finanças 
municipais, uma vez que, apesar da intervenção do Governo com medidas compensatórias pela 
deslocalização do novo aeroporto, não encontra fundo para todas as intervenções que a 
Câmara pretende efectuar (listagem distribuída na anterior sessão). ------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a proposta pretende abrir caminhos para a construção do 
pavilhão multiusos, deliberando sobre o estabelecimento de um protocolo, não se pretende 
deliberar sobre a construção de um pavilhão multiusos em Azambuja. Não concorda que as 
intervenções em matéria de educação e saneamento sejam prioritárias em relação à 
qualificação urbana, pois coloca todas estas questões em pé de igualdade nas atribuições da 
Câmara. Todas as intervenções referidas têm um modelo que financiamento definido, a variante 
de Aveiras de Cima está a ser estudada pois não é uma atribuição da Câmara, relativamente à 
escola básica de Azambuja já seguiu o relatório da adjudicação, vai ser construída através da 
EMIA e a conclusão das redes de saneamento está garantida através da concessão do sistema 
de água e através de candidatura a fundos comunitários no âmbito da contratualização. Esta 
operação é radicalmente diferente pois pode vir a ter uma componente de receita importante e 
por isso pretende-se que a EMIA, através de mecanismos de concurso público, promova 
parcerias público-privada para projectar, executar e explorar esta infra-estrutura, durante o 
período de 25/ 30 anos, por isso não se vai comprometer verbas do orçamento municipal.--------- 
--- Questionou em que situação da Câmara se pode descortinar lucros privados e prejuízos 
públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que o resultado está à vista, até no panorama 
internacional, no concelho não se verificou nenhuma mas, na aquisição do capital social da 
EMIA, os privados viram as suas participações acrescidas de 30.000€. ---------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 91 / P / 2008 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
Ponto 3 – Cemitério de Azambuja – Requerimento – Proposta nº 24 / V-JMP / 2008 ------------ 
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--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a senhora D. Maria Manuela Martins Santos Carvalho Vidal é legitima proprietária dos covais 
no cemitério sito na Freguesia de Azambuja na Est. Nac. Nº 3 no Talhão 1 Rua O, nº 6 e 7 
covais nº 17/ 44 e 4 /34 e onde se encontram sepultados seus familiares; ------------------------------ 
--- que a Senhora Maria Manuela pretende transladar os restos mortais dos seus familiares para 
os ossários existentes no referido cemitério. --------------------------------------------------------------------  
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara Municipal, no uso das competências previstas no art. 64º, nº 1 al. h) da Lei das 
Autarquias Locais, delibere aceitar que:-------------------------------------------------------------------------- 
--- os covais acima referidos passem para a posse do Município; ----------------------------------------- 
--- o Município ceda os ossários nº 65 e 66 no respectivo cemitério; --------------------------------------  
--- que o Município proceda ao levantamento das ossadas e proceda à sua transladação para os 
ossários nº 65 e nº 66, e que as despesas com o referido levantamento e aquisição das 
respectivas urnas sejam suportados pelo Município.” --------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que nesta proposta pretende que a Câmara 
aceite a doação de dois terrenos no cemitério de Azambuja, em troca de dois ossários e 
respectivas urnas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 24 / V-JMP / 2008 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 4 – Atribuição de Apoios: --------------------------------------------------------------------------------- 
4.1. Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo – Proposta nº 24 / 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 n.º 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 Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo. ------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara Municipal delibere atribuir um subsídio no valor de 5.000,00€, para apoiar as 
obras efectuadas no Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo.” ------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro, no valor de 5.000,00€ ao Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo, por diversas 
obras efectuadas no início do ano lectivo. ----------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 24 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. --------- 
4.2. Associação dos Deficientes das Forças Armadas – Núcleo de Aveiras de Cima – 
Proposta nº 25 / 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 n.º 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 Associação dos Deficientes das Forças Armadas – Núcleo de 
Aveiras de Cima. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- que a Câmara Municipal delibere atribuir um subsídio no valor de 250,00€, para apoiar os 
custos com a Noite de fados, a realizar no dia 08 de Novembro do ano em curso.” ------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro, no valor de 250,00€ à Associação dos Deficientes das Forças Armadas – Núcleo de 
Aveiras de Cima, para a realização de uma Noite de Fados.------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 25 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. --------- 
4.3. CERCI – Flor da Vida – Proposta nº 26 / 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 n.º 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 ceder o madeiramento habitualmente utilizado nas boxes 
dos cavalos, madeiramento esse que não está a ser utilizado e encontra-se guardado no 
armazém municipal, sendo o mesmo aproveitado pela CERCI – Flor da Vida, no Projecto de 
Asinoterapia e Asinomedição, destinado ao seus utentes.”-------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio, com a 
cedência de madeiras para vedação das boxes dos cavalos, à CERCI – Flor da Vida, que serão 
utilizadas no projecto de Asinoterapia e Asinomedição. ------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente acrescentou que a CERCI ganhou um prémio a nível nacional, oferecido 
pela SIC, pela execução deste projecto. ------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 26 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. --------- 
4.4. Hospital Reynaldo dos Santos – Serviço de Cirurgia Geral – Proposta nº 27 / VP / 2008  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que nos termos da alínea a), do n.º 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 Hospital Reynaldo dos Santos – Serviço de Cirurgia Geral.---------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara Municipal delibere atribuir um subsídio no valor de 1.000,00€, para apoiar os 
custos da realização das Jornadas de Cirurgia, a realizar no Pátio do Valverde, em Azambuja, 
durante o mês de Novembro do ano em curso.”---------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta, vem no seguimento de várias 
reuniões com médicos do Hospital e visa a atribuição de apoio financeiro, no valor de 1.000,00€, 
ao Hospital Reynaldo dos Santos, para a realização das Jornadas de Cirurgia, a realizar no 
Pátio Valverde, em Azambuja. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 27 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. --------- 
4.5. Fábrica da Igreja Paroquial de Nª Sra. do Rosário de Aveiras de Baixo – Proposta nº 
28 / VP / 2008----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente não participou na discussão e votação da proposta. -------------------------------- 
--- 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; 
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--- que nos termos da alínea a), do n.º 4, do art. 64 da Lei das Autarquias Locais, é da 
competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, que promovam no Município fins de interesse público; ----------------------------------------  
--- o pedido apresentado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Rosário de 
Aveiras de Baixo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara Municipal delibere atribuir um subsídio no valor de 2.000,00€, para apoiar as 
despesas com a recuperação do altar da Capela de Casais da Lagoa.” --------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro, no valor de 2.000,00€ à Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Rosário de 
Aveiras de Baixo, para a recuperação do altar da Capela de Casais da Lagoa.------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 28 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. --------- 
Processo Disciplinar – Proposta nº 25 / V-JMP / 2008 ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- o Relatório Final elaborado no âmbito do processo disciplinar nº 4/ 2008, instaurado em 20 de 
Agosto de 2008, se encontra para a decisão final;------------------------------------------------------------- 
--- a Câmara Municipal de Azambuja é o órgão competente para aplicar a funcionários ou 
agentes penas disciplinares, conforme o disposto no artigo 18º nº 1 e nº 3 alínea a) e no artigo 
67º nº 1 e 2, ambos do Decreto-lei nº 24/84, de 16 de Janeiro – Estatuto Disciplinar dos 
Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local. ------------------------------------ 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara Municipal delibere aplicar à funcionária, e ora Arguida, a pena de Demissão, nos 
termos conjugados do nº 1, e das alíneas d) e f) do nº do artigo 18º da Lei nº 58/2008, de 9 de 
Setembro – novo Estatuto Disciplinar) já que se entende não existirem condições para a 
manutenção do vínculo laboral existente, nos termos e com os fundamentos do Relatório que se 
anexa.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação secreta foi a Proposta n.º 25 / V-JMP / 2008 aprovada por 
unanimidade, com sete votos Sim. -------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 5 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Sérgio Fernandes Torrão------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Apresenta pedido de demissão de Administrador da EMIA – Empresa Municipal de Infra-
estruturas de Azambuja, E.M.”-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.2. Secção de Expediente Geral da Câmara Municipal de Azambuja ------------------------------- 
--- “Assunto: Abertura de Correspondência dirigida ao Sr. Vereador A. J. Matos”---------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas e vinte e cinco minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------  


