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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 15 DE JULHO 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 Marília Oliveira Inácio Henriques, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira, pelo Grupo da 
CDU, a Sra. Vereadora Sónia Pratas Henriques Botas. ----------------------------------------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que o Sr. Vereador Marco Leal será substituído na presente 
reunião pela Sra. Vereadora Marília Henriques e o Sr. Vereador António Nobre pela Sra. 
Vereadora Sónia Botas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que será dado a conhecer, pelo Sr. Vereador José Manuel Pratas, 
uma iniciativa do Governo Civil de Lisboa, feita no concelho de Azambuja, relativamente à 
georreferenciação de acidentes no distrito de Lisboa. -------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que a apresentação foi fornecida pela 
Governadora Civil do Distrito de Lisboa e baseia-se num estudo a efectuar por todos os 
concelhos, tendo sido o concelho de Azambuja, no ano 2007, escolhido como Concelho piloto 
para a experiência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os acidentes verificados no ano 2007, em Azambuja, dividiram-se em atropelamentos, 
colisões frontais e despistes, na sua maioria localizados na EN3 e na auto-estrada, o que 
originou 11 mortos e 13 feridos graves. Por curiosidade 85% dos acidentes ocorreram em rectas 
e 15% em curvas, e 75% dos acidentes ocorreram em estradas em bom estado de conservação 
e 25% em estradas em mau estado. Depois desta breve introdução o Sr. Vereador passou a 
explicar cada um dos slides mostrados. --------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente chamou a atenção para o facto, da justeza em chamar a atenção, da 
Estradas de Portugal e do Ministério das Obras Públicas, para a necessidade de intervenção na 
Estrada Nacional 3 (entre Azambuja e Vila Nova da Rainha), local com maior concentração de 
acidentes e vítimas. Na reunião com o Secretário de Estado, foi difícil convencer as estruturas 
centrais da necessidade desta intervenção, na medida em que não tinham conhecimento destes 
números. Esta intervenção constará do protocolo das compensações, a assinar entre o Governo 
e os quatro Municípios da Lezíria mais afectados pela deslocalização do novo aeroporto, do 
referido protocolo constará o faseamento temporal das intervenções. Neste caso, especifico o 
projecto, para alargamento da estrada para quatro vias de circulação e construção de rotundas, 
entre Azambuja e Vila Nova da Rainha, será executado até final do ano. Também nas 
acessibilidades está acordado o novo traçado do IC2, que terá mais duas situações 
complementares: variante a Vila Nova da Rainha com inserção na auto-estrada e ligação 
transversal do IC2 à EN366, na zona de Aveiras de Cima. -------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que, sobre o nemátodo da madeira do pinheiro, 
está previsto o pagamento de indemnizações a partir de Outubro e os casos em que não foi 
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permitido cortar, os processos estão em Tribunal a seguir os trâmites legais. Foi publicada uma 
portaria a informar que foram alargadas as zonas infectadas e por isso o país está impedido de 
exportar madeira de pinheiro bravo. Irá ser publicado novo edital a informar os proprietários de 
que são obrigados a cortar os pinheiros infectados e se não cumprirem, será o Estado a 
proceder ao corte, sem haver direito a qualquer indemnização.-------------------------------------------- 
--- Entregou um relatório acerca dos dois incêndios florestais ocorridos no Vale Mouro nos dias 4 
e 6 de Julho. Manifestou o seu agradecimento a todas as Corporações de Bombeiros e Cruz 
Vermelha envolvidas nas operações. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Entregou também um resumo da situação actual dos covados no cemitério de Azambuja.------ 
--- O Sr. Presidente reiterou a constatação de uma melhoria significativa na coordenação, 
rapidez e eficiência dos Bombeiros e do Serviço de Protecção Civil. Também agradeceu a todas 
as corporações que trabalharam em conjunto nestas operações.------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos relembrando que tem havido uma batalha no 
sentido de dotar os Bombeiros de Alcoentre com condições para poderem actuar nestas 
circunstâncias. Questionou se a prevenção tem falhado no presente ano, uma vez que já se 
verificaram alguns fogos, o que não aconteceu no ano transacto. ----------------------------------------- 
--- Percebe agora a real necessidade de construção de rotundas na EN3, uma vez que está 
comprovado que a maioria dos acidentes ocorreu com veículo em mudança de direcção. ---------- 
--- Não é de agora que o Partido Socialista faz obras sem fazer estudos, pois comprova-se 
agora que, apesar de todo o dinheiro gasto no cemitério novo, o cemitério velho continua com 
bastante capacidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Solicitou informação sobre a veracidade da informação de que as escolas de Casais de Britos 
e de Baixo vão ter capacidade máxima (24 alunos) porque a escola de Vila Nova da Rainha está 
sobrelotada. Questionou o ponto de situação da nova escola de Azambuja.---------------------------- 
--- Sobre a conduta da EPAL, questionou o porquê de ainda não estar transitável, uma vez que 
já se encontra nas condições normais, com a colocação de pórticos.------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara Municipal de Azambuja, foi pioneira, a nível 
nacional, na celebração de protocolos com as Corporações de Bombeiros e da Cruz Vermelha, 
no sentido de haver uma estreita colaboração entre todas as entidades. Na cerimónia de 
comemoração do aniversário dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, o Sr. Comandante 
Distrital focou exactamente a questão do Município de Azambuja ser exemplar no apoio e nas 
relações com os Bombeiros. A prevenção dos incêndios não é da responsabilidade exclusiva da 
Câmara, é também responsabilidade dos particulares proprietários de terrenos, que são 
obrigadas por Lei a manter os terrenos limpos.----------------------------------------------------------------- 
--- Sobre as escolas de Casais de Baixo e de Britos não tem conhecimento do número de 
alunos. Informou que a Câmara está a solucionar os problemas do parque escolar, com as 
obras na escola de Alcoentre, com a ampliação da escola básica de Aveiras de Cima, com 
operações que permitirão a construção de outra escola básica em Aveiras de Cima, com a 
abertura de propostas do concurso público para a construção da nova escola de Azambuja, a 
escola de Vila Nova da Rainha está na face de realização de projecto para lançamento de 
concurso, pretendendo a Câmara também, ceder terreno a uma cooperativa em Vila Nova da 
Rainha para construção de uma creche. ------------------------------------------------------------------------- 
--- Tem informação dos serviços Técnicos que a estrada do Campo da Feira só poderá ser 
reaberta depois de efectuada vistoria pela EPAL, que já foi solicitada. ----------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ORDEM DO DIA 
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Ponto 1 – Redução de Taxas – Urbanismo -------------------------------------------------------------------  
– Proposta nº 52 / P / 2008 ---------------------------------------------------------------------------  

--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: CERCI - Flor da Vida, processo 42/07 LEG – redução de taxas para a emissão do 
alvará de licença de construção. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que esta entidade se encontra equiparada a pessoa colectiva de utilidade 
pública (conforme se pode ler a folha 15 deste processo) e que tem como objecto “(…) a 
solidariedade social promovendo a todos os níveis a adaptação e integração na sociedade das 
pessoas deficientes: crianças, jovens e adultos” – n.º 1 do artigo 3.º dos Estatutos (fl. 18), 
prosseguindo fins que integram o conceito de interesse público – vide o n.º 2 do artigo 3.º dos 
Estatutos (fl. 19); ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando a especial natureza desta entidade que, sem fins lucrativos e por iniciativa de 
particulares, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de 
justiça entre os indivíduos, mediante a concessão de bens e a prestação de serviços, prossegue, 
entre outros, os objectivos de apoio à integração social e comunitária;----------------------------------- 
--- Considerando a manifesta função social, que por todos é reconhecida, no âmbito das diversas 
actividades levadas a cabo por esta entidade no Município de Azambuja movida por energias 
associativas e altruístas em prol da comunidade local; ------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, no âmbito do Processo 42/07 LEG, a CERCI, Flor da Vida se encontra a 
concluir o procedimento de entrada em funcionamento do Centro de Actividades Ocupacionais, 
em Azambuja, tendo aí requerido a redução de taxas relativas à emissão do respectivo alvará de 
licença de construção nos termos do n.º 3 do artigo 46.º do Regulamento Municipal da 
Urbanização e Edificação e das Taxas e Compensações, RMUETC;------------------------------------- 
--- Considerando o conteúdo da Informação 250/PN/DGU/2008 de 21 de Junho de 2008, 
constante no processo; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor que:----------------------------------------------------------------------------------- 
--- A CERCI, Flor da Vida, veja reduzida em 90 %, o valor das taxas previstas no RMUETC 
relativas à emissão do alvará de autorização de construção no âmbito do processo 42/07 LEG, 
nos termos do no n.º 3 do artigo 46.º do Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e 
das Taxas e Compensações, RMUETC. ------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que as propostas 52, 53 e 54 / P / 2008 vêm no sentido de 
redução das taxas de Urbanismo à CERCI e à Santa Casa, uma vez que o Regulamento da 
Urbanização prevê uma redução até 90% às IPSS´s.--------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 52 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 

– Proposta nº 53 / P / 2008 ---------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: CERCI, Flor da Vida PROCESSO 417/01 UEF – redução de taxas para a emissão 
do alvará de autorização de utilização. --------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que esta entidade se encontra equiparada a pessoa colectiva de utilidade 
pública (conforme se pode ler a folha 15 do processo 42/07 LEG em nome da requerente) e que 
tem como objecto “(…) a solidariedade social promovendo a todos os níveis a adaptação e 
integração na sociedade das pessoas deficientes: crianças, jovens e adultos” – n.º 1 do artigo 3.º 
dos Estatutos (fl. 18 do processo 42/07 LEG) – prosseguindo fins que integram o conceito de 
interesse público – vide o n.º 2 do artigo 3.º dos Estatutos (fl. 19); ---------------------------------------  
--- Considerando a especial natureza desta entidade que, sem fins lucrativos e por iniciativa de 
particulares, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de 
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justiça entre os indivíduos, mediante a concessão de bens e a prestação de serviços, prossegue, 
entre outros, os objectivos de apoio à integração social e comunitária;----------------------------------  
--- Considerando a manifesta função social, que por todos é reconhecida, no âmbito das diversas 
actividades levadas a cabo por esta entidade no Município de Azambuja movida por energias 
associativas e altruístas em prol da comunidade local; ------------------------------------------------------  
--- Considerando que, no âmbito do Processo n.º 417/01 UEF, a CERCI, Flor da Vida se 
encontra a concluir o procedimento de entrada em funcionamento do CENTRO DE 
ACTIVIDADES OCUPACIONAIS, em Azambuja, tendo aí requerido a redução de taxas relativas 
à emissão do respectivo alvará de licença de utilização nos termos do n.º 3 do artigo 46.º do 
Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e das Taxas e Compensações, RMUETC; 
--- Considerando o conteúdo da Informação 251/PN/DGU/2008 de 21 de Junho de 2008, 
constante no processo; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Tenho a honra de propor que:----------------------------------------------------------------------------------  
--- A CERCI, Flor da Vida, veja reduzida em 90 %, o valor das taxas previstas no RMUETC 
relativas à emissão do alvará de autorização de utilização no âmbito do Processo n.º 417/01 
UEF, nos termos do no n.º 3 do artigo 46.º do Regulamento Municipal da Urbanização e 
Edificação e das Taxas e Compensações, RMUETC.” ------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 53 / P / 2008 aprovada por unanimidade. -----------  

– Proposta nº 54 / P / 2008 ---------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: Santa Casa da Misericórdia de Azambuja, processo 1/05 UEC – ampliação de lar 
de idosos – redução de taxas para a emissão do alvará de licença de construção. ------------------  
--- Considerando que esta entidade é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, 
conforme atesta declaração do Centro Regional de Segurança Social de Lisboa (fl. 438) 
prosseguindo fins que, salvo melhor opinião, integram o conceito de interesse público; ------------  
--- Considerando a especial natureza desta entidade que, sem fins lucrativos e por iniciativa de 
particulares, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de 
justiça entre os indivíduos, mediante a concessão de bens e a prestação de serviços, prossegue, 
entre outros, os objectivos de apoio à integração social e comunitária;----------------------------------- 
--- Considerando a manifesta função social, que por todos é reconhecida, no âmbito das diversas 
actividades levadas a cabo por esta entidade no Município de Azambuja movida por energias 
associativas e altruístas em prol da comunidade local; ------------------------------------------------------  
--- Considerando que, no âmbito do Processo 1/05 UEC, a Santa Casa da Misericórdia de 
Azambuja se encontra a concluir o procedimento de entrada em funcionamento da ampliação do 
Lar de Idosos em Azambuja, tendo aí requerido a redução de taxas relativas à emissão do 
respectivo alvará de licença de construção nos termos do n.º 3 do artigo 46.º do Regulamento 
Municipal da Urbanização e Edificação e das Taxas e Compensações, RMUETC; ------------------  
--- Considerando o conteúdo da Informação 260/PN/DGU/2008 de 3 de Julho de 2008, constante 
no processo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Tenho a honra de propor que:----------------------------------------------------------------------------------  
--- A Santa Casa da Misericórdia de Azambuja, veja reduzida em 90 %, o valor das taxas 
previstas no RMUETC relativas à emissão do alvará de autorização de construção no âmbito do 
processo 1/05 UEC, nos termos do no n.º 3 do artigo 46.º do Regulamento Municipal da 
Urbanização e Edificação e das Taxas e Compensações, RMUETC.”-----------------------------------  
--- O Sr. Presidente solicitou a correcção do teor da proposta uma vez que diz respeito à Santa 
Casa da Misericórdia e ao processo 1/05 UEC. ----------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 54 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
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Ponto 2 – Junta de Freguesia de Aveiras de Cima – Protocolo – Proposta nº 16 / VP / 2008  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que há necessidade de construir um pequeno troço de esgoto de águas 
pluviais, na Rua dos Chães em Aveiras de Cima;-------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que é da responsabilidade do Município a execução de esgotos; ------------------- 
--- Considerando que a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, se propôs executar este serviço;  
--- Considerando que a referida intervenção tem um custo de: --------------------------------------------- 
--- 24m de tubo PVC de 160mm -- 105,41€---------------------------------------------------------------------- 
--- 2 caixas c/ tampas ------------------ 86,40€ --------------------------------------------------------------------- 
--- 4 sacos de cimento ------------------17,28€--------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A aprovação do protocolo em anexo, no qual é referido que a Câmara Municipal de Azambuja 
transferirá para a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, a importância de 209,09€ para 
pagamento do material necessário à intervenção, assegurando a Junta de Freguesia os custos 
com a mão-de-obra.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Protocolo------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- “O Município de Azambuja, adiante designada por Município, aqui representada pelo seu 
Vice-presidente, Luís Manuel Abreu de Sousa------------------------------------------------------------------ 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, adiante designada por Junta, aqui representada 
pelo seu Presidente, Justino Cláudio de Oliveira, -------------------------------------------------------------- 
--- Celebram entre si, o seguinte protocolo,---------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que é necessário construir um pequeno troço de esgoto de águas pluviais, na 
Rua dos Chães - Aveiras de Cima; -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que é da responsabilidade do Município a execução de esgotos; ------------------- 
--- Considerando que a referida intervenção tem um custo de: --------------------------------------------- 
--- 24m de tubo PVC de 160mm -- 105,41€---------------------------------------------------------------------- 
--- 2 caixas c/ tampas ------------------ 86,40€ --------------------------------------------------------------------- 
--- 4 sacos de cimento ------------------17,28€--------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------- TOTAL –209,09€--------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município compromete-se a transferir para a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, a 
importância de 209,09€ para a aquisição dos materiais necessários à construção do troço de 
esgoto de águas pluviais na rua dos Chães em Aveiras de Cima. ----------------------------------------- 
--- Cláusula Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Junta compromete-se a realizar a obra e assegurar os custos de mão-de-obra.”---------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta visa a celebração de protocolo com a 
Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, para construção de esgoto de águas pluviais, em que a 
Câmara entrará com o material e a Junta de Freguesia com a mão-de-obra.--------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 16 / VP / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 – Programa “Férias Desportivas” – Proposta nº 21 / V-ML / 2008 -------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Compete às autarquias no âmbito da Lei nº 159/99 “apoiar actividades desportivas e 
recreativas de interesse municipal” (art. 21, 2 b)), bem como “apoiar o desenvolvimento de 
actividades complementares de acção educativa” (art. 19, 3 e));------------------------------------------- 
--- a CMA tem desenvolvido desde Julho de 2002 o programa “Férias Desportivas”, 
complementando a actividade física de âmbito curricular e promovendo a ocupação de tempos 
livres para crianças e jovens do Concelho; ---------------------------------------------------------------------- 
--- este programa tem vindo a ter uma avaliação francamente positiva por parte dos seus 
participantes e famílias; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a experiência iniciada nas “Férias Desportivas” do Natal e da Páscoa relativa à colaboração 
das IPSS´s para assegurar almoço permite facilitar as deslocações e frequência no programa. --- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que os participantes paguem 18€ por inscrição de modo a poder suportar as despesas com a 
refeição e seguro de acidentes pessoais; ------------------------------------------------------------------------ 
--- que o acordo estabelecido com a IPSS´s permita que a refeição seja fornecida diariamente 
pelo valor de 2,50€;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que as crianças que beneficiam de Acção Social Escolar paguem 8€ no escalão A e 16€ no 
escalão B;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que, face a estes valores, seja transferida a verba às instituições que colaboram na 
organização.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta pretende que os participantes nas 
“Férias Desportivas” beneficiem de refeição e de seguro de acidentes pessoais, através do 
pagamento de 18€, reduzido às crianças com direito a Acção Social Escolar, 8€ para o escalão 
A e 16€ para o escalão B.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 21 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 4 – Aquisição de Material Informático – Proposta nº 22 / V-ML / 2008 ----------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Tendo em conta:--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o furto de um computador portátil do espaço Feira do Trabalho e das Oportunidades; ----------  
--- o facto de o computador pertencer ao IEFP;----------------------------------------------------------------  
--- o facto de não ter sido possível apurar o momento e circunstâncias do furto;----------------------  
--- o facto de a Câmara Municipal de Azambuja ser responsável pelo evento.-------------------------  
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- a aquisição de equipamento informático com as seguintes características:-------------------------  
--- Notebook HP Compaq NX6110 Intel Pentium M 740 1.73 GHz – 15” TFT (512MB RAM e 
60GB de HDD) e mala de transporte; Rato óptico USB; Modem ZTE MF622 HSDPA USB + 2 
cabos de ligação USB (acesso TMN).” --------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que durante a Feira do Trabalho e das Oportunidades foi furtado 
um computador pertencente ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, não se 
conseguindo apurar as condições do furto, pois desapareceu entre as 8 e as 9 da manhã 
quando não havia segurança no local.---------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 22 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 5 – Atribuição de Apoios Financeiros:----------------------------------------------------------------  
 5.1. IPSS – Proposta nº 17 / 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 das populações;------------------ 
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--- Nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64º 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. ------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição dos subsídios em baixo mencionados, às IPSS´s do Concelho de Azambuja:------ 
--- Centro Social e Paroquial de Azambuja ------------------------------------------------------17.050,00€-- 
--- Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo ----------------------------------------------- 5.200,00€- 
--- Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima----------------------------------------------14.875,00€-- 
--- Centro Social e Paroquial de Alcoentre --------------------------------------------------------- 6.400,00€- 
--- Santa Casa da Misericórdia de Azambuja----------------------------------------------------13.225,00€- 
--- Casa do Pombal – A Mãe -------------------------------------------------------------------------- 3.000,00€- 
--- Associação do Centro de Dia para a Terceira Idade “Nossa Senhora do Paraíso --- 4.900,00€- 
--- Casa do Povo de Manique do Intendente ------------------------------------------------------ 3.550,00€- 
--- CERCI – Flor da Vida:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Renda do C.A.O. -----------------------------------------------------------------------------------18.456,04€-- 
--- Motorista ---------------------------------------------------------------------------------------------- 10.561,32€ 
--- Combustível ------------------------------------------------------------------------------------------- 6.392,49€ 
--- Utentes ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.725,00€ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41.134,81€ 
--- TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------- 109.334,81€” 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta vem no sentido de ser atribuído o 
subsídio anual às IPSS´s do Concelho, baseado no número de utentes em cada uma das 
valências. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente acrescentou que esta atribuição é independente dos subsídios com 
deliberações específicas. Representa um apoio total de 109.334,81€ às IPSS´s mencionadas na 
proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 17 / VP-LS / 2008 e as Minutas de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 5.2. Centro Cultural Azambujense – Proposta nº 23 / V-ML / 2008 -----------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Social, 
Cultural, Desportiva e Recreativa –, cfr. al. b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de 
Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; -------------------------------------------------  
--- o trabalho meritório que a Escola da Banda de Música do Centro Cultural Azambujense tem 
desenvolvido no âmbito do exercício da Formação Musical constituindo-se como um importante 
veículo de fomento da Cultura junto das camadas mais jovens da freguesia e consequentemente 
do nosso Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.500€ (mil e quinhentos euros), destinado à 
contribuição na aquisição de um instrumento para o enriquecimento da Escola de Música.”.”-----  
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro no 
valor de 1500€, à Escola da Banda de Música do Centro Cultural Azambujense como forma de 
contribuição na compra de instrumento musical. --------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 23 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
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--- O Sr. Presidente referiu ter recebido informação de que na escola de Vila Nova da Rainha 
estão inscritos 53, tendo capacidade para 48. Em Casais de Britos estão inscritos 17 alunos e 
na escola de Casais de Baixo estão inscritos 18 alunos, mesmo que tenham que ser deslocados 
alguns alunos nunca atingirá os limites mencionados pelo Sr. Vereador. --------------------------------  
Ponto 6 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1. Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Junho ------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezasseis 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
 


