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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 17 DE JUNHO DE 2008. ------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e dez minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, 
o Sr. 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 Manuel Rocha dos Santos. ------------------------------------------------------------------------ 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que o Sr. Vereador António Nobre será substituído na presente 
reunião pelo Sr. Vereador Manuel Rocha dos Santos.--------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José Caetano, que sobre a Feira de Maio de 2008, concordou com as 
declarações do Sr. Presidente proferidas no discurso final da Feira. No seu entender o único 
senão ficou a dever-se à localização dos divertimentos. ----------------------------------------------------- 
--- Referiu que denota alguma preocupação da Câmara no que diz respeito ao embelezamento 
da Vila e por isso chamou a atenção das casas devolutas e degradadas localizadas no centro da 
Vila.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Congratulou-se pela construção do campo de futebol e chamou a atenção para os acessos, 
quer para os peões (passeios), quer para os automobilistas. ----------------------------------------------- 
--- Solicitou o arranjo de recintos próprios para colocação de contentores do lixo, pois existem 
locais onde os contentores estão em locais impróprios e incomodativos. -------------------------------- 
--- Sugeriu que a Câmara entre em acordo com a EDP para resolução do problema da cabine 
localizada nas imediações da escola secundária.-------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a Praceta D. Maria Rolin na estrada paralela à Nacional, sugeriu que a Câmara 
intervenha na saliência em frente à praceta, pois considera despropositado que se tenha que 
contornar um bocado de jardim que entra estrada adentro. ------------------------------------------------- 
--- Manifestou curiosidade com a colocação de um vaso de embelezamento em frente ao Centro 
Paroquial no parque de estacionamento, considera que deveria ter sido colocado no passeio. ---- 
--- Solicitou a intervenção da Câmara na construção de uma rotunda na Guarita, pois considera 
que seria uma forma de travar o excesso de velocidade que se verifica no cruzamento. ------------ 
--- Interveio o Sr. Luís Varino questionando o que a Câmara pretende fazer na resolução do 
problema no miolo de Aveiras de Cima e para quando. ------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que, sobre a Feira de Maio, considera que toda a população de 
Azambuja está de parabéns pois é uma iniciativa conjunta de toda a população. O modelo 
definitivo da Feira foi encontrado, à excepção dos divertimentos, por isso considera que pelo 
sucesso que se verifica deve manter-se. Com a deslocalização dos divertimentos para o espaço 
do Mercado Mensal a Câmara tomou medidas que permitiram salvaguardar os munícipes em 
termos de segurança: concluiu a vedação com barreiras metálicas entre a Vila e a estrada 
nacional 3, colocou em funcionamento os semáforos da rotunda e contratou policiamento, 
durante 24 horas, todos os dias, para auxiliar o atravessamento das pessoas. Recebeu elogios 
de várias pessoas, por ter deslocado os divertimentos, na medida em que, por ser uma área 
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isolada, o barulho não foi incomodativo e dos comerciantes, pois a criação de um espaço só de 
divertimentos permitiu melhorar o negócio. ---------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre as casas degradadas no centro da Vila, a legislação tem mecanismos que permitem à 
Câmara actuar nesta área, devendo intimar os proprietários para a realização de obras e se 
houver desobediência à intimação, existe um mecanismo que determina que a Câmara tome a 
posse administrativa dessas casas, faça as obras e depois impute a despesa aos proprietários. 
Mas esta actuação da Câmara é impensável pois gastaria todo o orçamento na recuperação de 
casas degradadas. Para este efeito a Câmara está a constituir, uma Sociedade de Reabilitação 
Urbana, que tem mecanismos mais eficientes de actuação que não afectam o orçamento 
municipal. Será Intermunicipal, desenvolvida no âmbito da CULT, faltando apenas que o 
Ministério do Ambiente decrete as zonas críticas. ------------------------------------------------------------- 
--- O campo de futebol, é uma obra fundamental com alguns problemas de acessibilidades, que 
já estão a ser resolvidos, numa primeira fase com a construção de duas faixas de rodagem na 
estrada do campo da feira. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara pretende a construção de contentores do lixo subterrâneos na zona central da Vila, 
que farão desaparecer os contentores de superfície. --------------------------------------------------------- 
--- Sobre a cabine localizada nas imediações da escola secundária, já tentou que a EDP 
demolisse a cabine mas segundo informação fornecida ainda funciona como linha distribuidora, 
pelo que a Câmara solicitou o seu arranjo mas o pedido ainda não foi atendido. ---------------------- 
--- A praceta D. Maria Rolin vai ser alvo de intervenção para que a saliência seja atenuada, não 
será eliminada porque o seu objectivo é impedir que a rua paralela à estrada nacional se torne 
uma pista de alta velocidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Estradas de Portugal informou a Câmara que só aprovará a construção de rotundas em 
zonas de cruzamento e não em zonas de entroncamento, por isso a Câmara entrou com um 
pedido de desafectação da RAN para um empreendimento, que terá como contrapartida a 
construção da rotunda na Guarita devidamente autorizada pela Estradas de Portugal. -------------- 
--- Sobre o miolo de Aveiras de Cima, referiu que todos os problemas da Vila estão relacionados 
com o miolo. Há tempos a Câmara tentou entrar em acordo com todos os proprietários dos 
terrenos para ser elaborado um Plano de Pormenor que permitisse resolver a situação, mas não 
foi possível porque segundo a Lei a aprovação de PP implica que todos os proprietários estejam 
de acordo. Agora terá a Câmara que partir para outro tipo de solução que passará por 
transformar a EMIA numa empresa de capitais municipais e construir uma sociedade que 
compre os terrenos, faça os projectos, urbanize, faça os equipamentos sociais e os loteamentos. 
As contrapartidas exigidas pela Câmara serão a construção de duas vias perpendiculares (no 
sentido da Rua da Arameira e outra junto à nova sede da Junta), estacionamento para 140 
viaturas, parques, jardins, nova escola do ensino básico e um polidesportivo descoberto. A 
Câmara já iniciou o contacto com os dez proprietários para manifestarem a sua disponibilidade e 
fazerem a sua proposta em termos de preço dos terrenos. O timing de toda esta operação está 
dependente da chegada a acordo com os proprietários relativamente ao preço dos terrenos, da 
aprovação por parte da Câmara e da Assembleia Municipal da aquisição das quotas aos sócios 
privados da EMIA e do timing próprio dos concursos públicos. --------------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Presidente informando que, como foi divulgado pelos meios da comunicação 
social, foi criado um Tribunal Arbitral, constituído na sequência da deslocalização da Opel, que 
concluiu pela condenação da Opel ao pagamento de 18 milhões de euros, que o Estado 
Português pediu à Opel por benefícios concedidos em termos de impostos, tendo a Opel 
concordado. Depois da Câmara ter apurado, através do Tribunal, os impostos municipais de que 
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a Opel tinha sido isenta (SISA (actual IMT) e contribuição autárquica (IMI), não conseguindo o 
apuramento da derrama). Já solicitou uma reunião com a AICEP estando a aguardar a sua 
marcação, para poder definir os montantes em causa e para quando o seu ressarcimento. -------- 
--- Referiu ainda ter tido a oportunidade de ler um artigo do jornal “O Mirante”, que transcrevia 
uma entrevista dada pela CDU, na pessoa do Sr. Vereador António Nobre, na qual se falou do 
endividamento a curto prazo da Câmara. Fazendo uso do contraditório (uma vez que o jornal em 
causa não se preocupou em fazê-lo), quer informar que a notícia é falsa porque o endividamento 
da Câmara não atinge os 11 milhões de euros noticiados. Também considera a notícia hipócrita 
porque a CDU, instiga sistematicamente a Câmara, para a necessidade de realização de obras, 
mas depois de efectuadas a CDU faz alarido porque têm que ser pagas. Por tudo isto, considera 
uma hipocrisia que depois da reivindicação de obras se venha criticar o pagamento das 
mesmas. Também considera que houve uma atitude de má fé porque a CDU classificou como 
dívida a curto prazo: 4 milhões e 150 mil euros da EMIA, que é uma dívida amortizável em 20 
anos e que decorre de um contrato-programa; 2 milhões e 500 mil euros da Águas do Oeste, a 
dívida assumida pela Câmara atinge 1 milhão e 500 mil euros, existindo no entanto uma verba 
superior a receber pelo património que foi transferido e uma avaliação dos prejuízos a ressarcir 
pela Águas do Oeste; as dívidas à Pisoeste e à Resioeste (1 milhão e 500 mil euros) serão 
pagas através do Programa Pagar a Tempo e Horas. Considera que esta notícia apenas será 
prejudicial à Câmara na medida em que qualquer fornecedor que leia a notícia, irá ficar reticente 
em trabalhar com a Câmara. No final da entrevista a CDU exorta a Câmara a fazer uma acção 
de emergência de reequilíbrio financeiro, pelo que quer informar que a Câmara tem uma 
margem, no limite legal, de 1 milhão e 79 mil euros no endividamento a curto prazo, de 8 
milhões de euros no endividamento a médio e longo prazo e de 7 milhões e 580 mil euros no 
endividamento líquido. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador Manuel Rocha referindo que a intervenção do Sr. Presidente deveria 
ser feita na presença do Sr. Vereador António Nobre, para que se possa defender. ------------------  
--- Solicitou esclarecimentos acerca: do problema de deflagração de fogos na sucateira 
Baptistas e do pedido de apoio dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre para reparação do carro 
de combate a incêndios. Acrescentou ainda que o Executivo Municipal pode descansar porque, 
segundo o noticiado, o novo estabelecimento prisional vai para Almeirim. ------------------------------ 
--- Interveio a Sra. Vereadora Ana Ferreira questionando para quando a normalização do 
trânsito na estrada do Campo da Feira, pois já passaram 15 dias e a situação continua igual e 
para quando a abertura do Centro Cultural Grandella.-------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que sobre a rotunda atrás do Campo da Feira, 
referiu que já passaram 4 meses e a situação continua igual, não houve alteração de 
sinalização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionou o ponto de situação do pólo industrial, para os concelhos de Azambuja e 
Alenquer inserido nas medidas compensatórias pela deslocalização do aeroporto. ------------------- 
--- Referiu que as intervenções da oposição não são embirrações, tanto que, no caso da barreira 
da Rua dos Campinos, a Câmara acatou a sugestão feita para modificação da entrada e 
diminuição da altura da barreira. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relembrou uma proposta apresenta pelo PSD e aprovada por unanimidade para se efectuar 
um estudo para rebaixamento da estrada do Campo da Feira, que a Câmara ignorou. Em 
Fevereiro, o Sr. Presidente anunciou que a EPAL iniciar procedimentos para enterrar o cano da 
água no Campo da Feira, até agora nada se viu, continuam a verificar-se os problemas com a 
passagem de camiões. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Solicitou o ponto de situação do requerimento da Deputada Conceição Maurício acerca do 
balanço sobre a existência de esgotos e separação de esgotos em Aveiras de Cima para se 
apurar se a taxa de saneamento é devida ou não. Nos Casais das Comeiras os esgotos passam 
mais alto do que as casas e por esse motivo não fizeram a ligação, mas é-lhes aplicada taxa de 
saneamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Pretende ainda expor a situação de um prédio em Azambuja, em que a Câmara instou as 
pessoas para, ou fazerem um elevador ou taparem com tijolo todas as entradas do elevador, 
mas nas escrituras de compra dos andares refere que “exibiram o alvará de licença de utilização 
nº 41 passado ao prédio pela Câmara Municipal de Azambuja no dia 9 de Março de 2001”, 
questionando como é que a Câmara passa uma licença de utilização sem o prédio estar em 
condições e agora exige que seja o condómino a montar o elevador ou tapar as entradas.--------- 
--- O Sr. Presidente respondeu, sobre a sucata Baptistas, que foi o primeiro sucateiro, a nível 
nacional, a estar licenciado, quer pela Câmara, quer pelo respectivo Ministério, tem certificação 
ambiental e de segurança. Houveram pequenos focos de incêndio e agora houve um grande 
incêndio, para o qual ainda não se conhece as causas.------------------------------------------------------ 
--- Sobre a questão dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, chegou-se à conclusão que não é 
possível fazer as candidaturas ao QREN, por isso na próxima sessão será apresentada 
proposta para atribuição de apoio financeiro para arranjo da viatura de combate a incêndios. ----- 
--- As intervenções da oposição só são possíveis porque a Câmara efectua as obras às quais a 
oposição está atenta. No caso da Rua do Campino, a Câmara deu a “mão à palmatória” e 
rectificou a situação.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informou ter tido inúmeras reuniões com a EPAL, em Fevereiro ficou a promessa, por parte 
da EPAL, que iria iniciar procedimentos para enterrar o cano da água, não havendo perspectivas 
de início da obra no decorrer do presente ano. ----------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vice-presidente referindo que, sobre os pórticos do cano da água, tem 
indicações expressas da EPAL para que, enquanto não estiver resolvida toda a situação, a 
Câmara não pode retirar a sucata que lá se encontra, pois tem a finalidade de impedir a 
circulação do trânsito. O processo encontra-se em negociações entre a empresa que efectuou a 
obra e a companhia de seguros do camião que provocou o incidente, pelo que considera que 
demorará algum tempo até a situação ficar resolvida. -------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Presidente que sobre a escola Grandella anunciou esperar que, até ao final do 
presente ano, a escola esteja em pleno funcionamento. ----------------------------------------------------- 
--- Sobre a ligação aos esgotos, informou que, está expresso na Lei que, são as pessoas os 
responsáveis pela ligação dos esgotos. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas informando que na próxima quinta-feira o Sr. 
Secretário de Estado da Protecção Civil deslocar-se-á a Azambuja para fazer a apresentação de 
um CD destinado às crianças das escolas. A recepção será na Quinta dos Gatos, às 11 horas. -- 
--- Congratulou a SUGAL por completar 50 anos de existência, uma vez que é uma referência 
do Município na medida em que passaram por lá muitos jovens, em inúmeras campanhas.-------- 
--- O Sr. Presidente informou que o PROT está em discussão pública e por isso irá oferecer um 
CD aos Srs. Vereadores e Deputados Municipais para que possam opinar no site criado para o 
efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ----------------------------------------------------------------------   
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 06 de Fevereiro de 2008 foi aprovada por 
maioria, com seis votos a favor e uma abstenção (Sr. Vereador Manuel Rocha, da CDU). A acta 
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foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente 
distribuído pelos membros da Câmara.--------------------------------------------------------------------------- 

 ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e das Taxas e 
Compensações – alteração – Proposta nº 44 / P / 2008 --------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: alteração ao Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e das Taxas e 
Compensações--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a entrada em vigor da Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, que introduz alterações relevantes 
ao regime jurídico da urbanização e da edificação constante do D.L. nº 555/99, de 16 de 
Dezembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a necessidade em adequar o Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e das 
Taxas e Compensações (RMUE) em vigor no Município – Regulamento nº 159-B/2007 publicado 
no Diário da República, 2ª Série – nº 141, de 24 de Julho de 2007, às modificações agora 
introduzidas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a alteração e entrada em vigor de legislação específica, nomeadamente a relativa a 
instalações de armazenamento de produtos de petróleo, postos de abastecimento de 
combustíveis e redes e ramais de gás, licenciamento industrial, licenciamento comercial, 
restauração e bebidas, entre outras; ------------------------------------------------------------------------------ 
--- a necessidade de colmatar pequenas incorrecções, entretanto detectadas;------------------------- 
--- o projecto de alteração em anexo, que aqui se dá por integralmente reproduzido, que contém 
as alterações a efectuar já devidamente inseridas nos locais próprios e assinaladas a cor 
vermelha para melhor compreensão; ----------------------------------------------------------------------------- 
--- a competência prevista na alínea a) do nº 6 do artigo 64º e nas alíneas a) e e) do nº 2 do 
artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro. --------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara delibere aprovar o projecto de alteração ao RMUE em anexo e submetê-lo a 
discussão pública durante 30 dias, nos termos do nº 3 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 555/99, de 
16 de Dezembro, alterado e republicado pela Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro.” -------------------- 
--- A Proposta nº 44 / P / 2008 foi retirada.-----------------------------------------------------------------------  
Ponto 2 – Despejo Administrativo – Proposta nº 45 / P / 2008 -----------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- o particular Sérgio Batista Pereira Pita tem vindo a utilizar as fracções A, B e D do edifício sito 
na Urbanização Horta do Maia, Lote 48, em Azambuja enquanto minimercado, em 
desconformidade com o título de utilização; --------------------------------------------------------------------- 
--- por despacho do Presidente da Câmara de 17 de Abril de 2007, exarado no Processo 
Administrativo nº 26/GTJ/2006 sobre a informação nº 30/JPG/GTJ/2007, foi ordenado a 
cessação da utilização das fracções A e B do edifício sito na Urbanização Horta do Maia, Lote 
48, em Azambuja, com fundamento na sua utilização em desconformidade com a licença de 
utilização, e da fracção D do mesmo edifício, com fundamento na sua utilização sem licença para 
o efeito, e no uso da competência prevista no art. 109º, nº 1 do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
Dezembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- foram observadas todas as formalidades de audiência prévia do interessado, tendo o 
particular sido notificado da decisão em 7 de Maio de 2007, como se demonstra pela assinatura 
do aviso de recepção constante de fls. 35 do processo;------------------------------------------------------ 
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--- o Núcleo de Fiscalização Municipal constatou em 9 de Janeiro de 2008 que prosseguia a 
utilização ilegal das fracções acima referidas, como consta da folha de movimentos do processo; 
--- e tendo em conta que a licença de utilização é condição necessária à utilização de edifícios 
ou suas fracções, na medida em que fixa o uso a que os mesmos podem ser afectos, de acordo 
com as normas urbanísticas e de ordenamento do território aplicáveis, constituindo uma 
exigência necessária ao controlo da legalidade urbanística. ------------------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que, no uso da competência prevista no artigo 109º, nº 2 do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações da Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, a Câmara Municipal de 
Azambuja delibere determinar o despejo administrativo das fracções A, B e D do prédio urbano 
sito na Urbanização Horta do Maia, Lote 48, em Azambuja, utilizado pelo particular Sérgio 
Batista Pereira Pita, com os fundamentos acima indicados , concedendo para o efeito o prazo de 
45 dias a contar da data da notificação da presente deliberação para desocupar o espaço de 
todos os bens e haveres aí existentes, cessando a exploração enquanto estabelecimento 
comercial de minimercado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Deverá o particular ser advertido de que findo o prazo concedido à firma sem que se mostre 
cumprida a desocupação determinada pela Câmara nos termos do número anterior, a Câmara 
Municipal executará coercivamente o despejo administrativo, podendo para o efeito ser solicitada 
a colaboração de quaisquer autoridades administrativas ou policiais, nos termos do artigo 94º, nº 
4 do Decreto-Lei nº 55/99, de 16 de Dezembro, imputando-se ao particular as despesas daí 
decorrentes, conforme disposto no artigo 108º do citado diploma, e sem prejuízo da efectivação 
da responsabilidade criminal por crime de desobediência, previsto e punido no art. 348º do 
Código Penal, aplicável por força do art. 100º do mesmo diploma.” --------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta diz respeito ao despejo administrativo de um 
minimercado existente num prédio na Horta do Maia. Informou estar presente o Director de 
Departamento de Urbanismo, Sr. Arquitecto Miguel Marques dos Santos para prestar melhores 
esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Arquitecto informando que um munícipe estava a utilizar três fracções do 
edifício sem a devida licença de utilização, por isso foi intimado para a cessação da actividade, 
como nunca respondeu, o passo seguinte é proceder ao despejo administrativo. --------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos levantou dúvidas sobre esta proposta na medida em que 
o minimercado não existe há imensos anos, o proprietário não é o mesmo a quem a Câmara 
enviou a intimação para cessão de actividade e no contrato de arrendamento não existe fracção 
D. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que todo o processo administrativo seguiu os trâmites legais e 
agora será concluído com a ordem de despejo administrativo, mas quando for executada esta 
medida, se se verificar que não existem argumentos o processo será arquivado. --------------------- 
--- O Sr. Arquitecto acrescentou não estar munido de informação mas se refere uma Fracção D, 
concerteza haverá um processo na Câmara. A morada para a qual a Câmara remeteu a 
correspondência foi fornecida pelo munícipe no início do processo e é a morada do 
estabelecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informou ainda que apesar de nunca ter recebido qualquer intimação a pessoa em causa, 
depois de tomar conhecimento que o assunto seria discutido em sessão de Câmara, telefonou 
para os serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------    
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 45 / 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). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 3 – Reconhecimento de Interesse Público – Proposta nº 46 / P / 2008 ---------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: reconhecimento de interesse público------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a Earth Screen, Organização de Eventos Unipessoal, Lda. é proprietária da 
Quinta da Serra, freguesia de Manique do Intendente, onde se ergue um conjunto de edifícios 
inserido num território com valor patrimonial e paisagístico.------------------------------------------------- 
--- Considerando que o denominado “Alto Concelho” pelas suas características paisagísticas tem 
condições privilegiadas para se tornar um pólo de animação turística. ----------------------------------- 
--- Considerando que o “Alto Concelho” necessita urgentemente de que empresas de variados 
fins aí se estabeleçam de modo a criar oferta de emprego e suster a desertificação.----------------- 
--- Considerando que por tais razões, através do processo 13/08 UEF a empresa Earth Screen, 
Organização de Eventos Unipessoal, Lda., pretende licenciar a actividade de restauração e 
bebidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que a área onde se implantam as instalações está, de acordo com a Planta de 
Ordenamento do PDM, contida em solos agrícolas não integrados na Reserva Agrícola Nacional. 
--- Considerando que, o nº 1 do artigo 23º do regulamento do Plano Director Municipal, admite a 
“(…) construção de instalações (…) de reconhecido interesse público” em propriedades contidas 
naquela classe de espaço.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal, tendo em conta as atribuições dos municípios quanto ao património 
e promoção do desenvolvimento como referem as alíneas e) e n) do nº 1 do artigo 13º da Lei 
159/99, de 14 de Setembro, as competências da Câmara previstas nomeadamente na línea m) 
do nº 2 e da alínea a) do nº 4 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro e por último as 
competências da Assembleia Municipal previstas na alínea q) do nº 1 do artigo 53º da referida 
Lei, delibere propor à Assembleia Municipal a declaração do interesse público da instalação do 
estabelecimento de restauração e bebidas, na Quinta da Serra, freguesia de Manique do 
Intendente.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a proposta visa o reconhecimento de interesse público 
municipal à empresa Earth Screen, Organização de Eventos Unipessoal, propriedade do Sr. 
Adolfo Henriques onde pretende desenvolver um complexo turístico no âmbito da realização de 
eventos, turismo residencial e horta pedagógica. Segundo o Regulamento do PDM, uma vez 
que está inserido em terreno agrícola, não integrado em RAN, apenas poderá ser aprovado com 
o reconhecimento de interesse público da Assembleia Municipal. Pelas possibilidades de 
dinamização do Alto Concelho e pela capacidade empreendedora do Sr. Adolfo, pensa ser de 
todo o interesse da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 46 / P / 2008 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
Ponto 4 – Revogação da Proposta nº 40 / P / 2008 – Proposta nº 47 / P / 2008--------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, no âmbito do “Programa Pagar a Tempo e Horas” (PPTH) publicado 
através da Resolução do Conselho de Ministros nº 34/2008, de 22 de Fevereiro, a Câmara deu 
início ao processo de consulta de entidades bancárias visando o financiamento da parte 
legalmente prevista. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando a existência de limites de crédito a conceder aos Municípios nos termos do nº 
27 da Secção IV do referido diploma. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que o valor a atribuir à Câmara Municipal de Azambuja só foi conhecido após a 
formalização da Proposta nº 40 / P / 2008 sendo inferior ao expectável.--------------------------------- 
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--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a revogação da Proposta nº 40 / P / 2008.” ------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que, por se ter verificado, na sessão anterior, que os valores 
constantes da proposta nº 40 / P / 2008 estavam errados e a proposta agora apresentada tende 
a revogar a anterior.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 47 / P / 2008 aprovada por maioria com seis votos 
a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ------------------------------------  
Ponto 5 – Formalização de Candidatura (PPTH) – Resolução do Conselho de Ministros 34/ 

08, de 22 de Fevereiro – Proposta nº 48 / P / 2008 --------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o “Programa Pagar a Tempo e Horas” (PPTH) aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros nº 34/2008, de 22 de Fevereiro;------------------------------------------------------------------------ 
--- que o Programa tem por objectivo promover a redução do prazo médio de pagamentos dos 
compromissos assumidos perante terceiros; -------------------------------------------------------------------- 
--- as condições oferecidas pela adesão dos Municípios ao PPTH, mormente as patentes na 
Secção V, pontos 25, 41 e 42 da Resolução de Ministros nº 34/2008, de 22 de Fevereiro;---------- 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja pretende aderir ao PPTH;-------------------------------------- 
--- que foi iniciado um processo de consulta a entidades bancárias visando a contratação de um 
empréstimo ao abrigo do citado programa. ---------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei das Finanças Locais (Lei 42/98, de 6 de 
Agosto) em conjugação com o nº 6 do art. 39 da Lei nº 2/2007 de 15 de Janeiro (Lei das 
Finanças Locais) e, de acordo com a citada Resolução: ----------------------------------------------------- 
--- 1. a contratação de financiamento no valor de 729.265€ (60% do total do financiamento) à 
Caixa de Crédito Agrícola de Azambuja, de acordo com as seguintes condições: --------------------- 
--- Prazo: até 5 anos--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Período de Utilização: até 30 dias após o visto do Tribunal de Contas-------------------------------- 
--- Taxa de Juro: Euribor a 6 meses + spread de 0,25%------------------------------------------------------ 
--- 2. que, a ser aceite a candidatura apresentada pela Câmara junto da Direcção Geral do 
Tesouro se beneficie dos restantes 40% do total do financiamento (486.177€), nos termos do nº 
25 da Secção V da citada Resolução; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. que a deliberação a aprovar esta proposta seja sujeita a autorização da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea d), do art. 53º, da Lei das Autarquias Locais, conjugado com o nº 
26 da Secção V da Resolução do Conselho de Ministros, ficando a mesma condicionada à 
aprovação por parte da Direcção Geral do Tesouro e Finanças, da adesão ao PPTH.” -------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que o teor da proposta é igual ao anteriormente apresentado 
apenas foram corrigidos os valores conforme publicado no site da Direcção-geral dos Impostos. 
Informou que a Directora do Departamento de Administração e Finanças, Dra. Irene lameiro irá 
proceder a mais esclarecimentos. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Dra. Irene Lameiro informou que o objectivo da proposta é aderir a um programa lançado 
pelo Governo para que a Câmara possa efectuar dois tipos de empréstimos: um através de 
consulta a entidades bancárias, no valor de 729.265€ e o outro através do Estado, com um 
financiamento de 486.177€. Estas são duas propostas de recurso a crédito e são dois processos 
distintos que terão de ser presentes ao Tribunal de Contas. No montante do financiamento do 
Estado não haverão juros de mora e desde que o programa seja cumprido e se diminua o tempo 
médio de pagamento da facturação a Câmara receberá benefícios. Em anexo está o plano de 
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pagamentos, que prova a intenção da Câmara em pagar a totalidade da dívida existente à 
Pisoeste e parte da dívida da Resioeste.------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu ter estado a consultar as taxas Euribor e 
constatou que a taxa apresentada pela Caixa de Crédito Agrícola não é a melhor, porque as 
taxas têm vindo a crescer e neste caso a Euribor (actualmente em 5%) mais o spread de 0,25% 
é superior à taxa apresentada pelo BPI (5,20%).--------------------------------------------------------------- 
--- A Dra. Irene Lameiro esclareceu que as taxas serão alteradas de acordo com os mercados 
financeiros, havendo no caso do BPI, a condicionante do closing da operação, que demorará 
aproximadamente 30 dias. Adiantou que o executivo não deverá ficar apenso a uma taxa fixa 
podendo a Euribor, segundo indicações e pressões de mercado, baixar.-------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 48 / 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). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 6 – Protocolo com as Juntas de Freguesia do Alto Concelho – Proposta nº 15 / VP / 

2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- foi aprovada a Proposta nº 3/VP/2008, em reunião de Câmara do dia 19 de Fevereiro do 
corrente ano, referente à parceria com as Juntas de Freguesia de Alcoentre, Maçussa, Manique 
do Intendente e Vila Nova de São Pedro, para promover a criação de consultas das áreas de 
psicologia clínica , educacional e terapia da fala. -------------------------------------------------------------  
--- não foi submetido a aprovação, o protocolo a assinar com as respectivas Juntas de 
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entre,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, com sede na Praça do 
Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, com o NIPC 506 821 480 aqui representada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim António Ramos, com poderes para o acto,---------  
--- a ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Junta de Freguesia de Alcoentre, adiante designada por Junta, aqui representada pelo seu 
Presidente, o Senhor Francisco António Morgado, com poderes para o acto, -------------------------  
--- a ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Junta de Freguesia de Maçussa, adiante designada por Junta, aqui representada pelo seu 
Presidente, o Senhor Nuno Gonçalves, com poderes para o acto, ---------------------------------------  
--- a ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Junta de Freguesia de Manique do Intendente, adiante designada por Junta, aqui 
representada pelo seu Presidente, o Senhor Herculano Valada Martins, com poderes para o 
acto, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro, adiante designada por Junta, aqui 
representada pelo seu Presidente, o Senhor Lúcio Costa, com poderes para o acto.----------------  
--- É celebrado o presente Protocolo que se rege pelas Circunstâncias e Cláusulas seguintes:---  
--- Circunstâncias: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- I. O diagnóstico Social elaborado pelo Conselho Local de Acção Social de Azambuja 
identificou como questões prioritárias as seguintes:----------------------------------------------------------  
--- (i) «Falta de cruzamento de informação entre serviços na detecção e tratamento de situações 
problemáticas com menores»; -------------------------------------------------------------------------------------  
--- (ii) «Fracas expectativas escolares dos pais, professores e alunos»; --------------------------------  
--- (iii) «Falta de avaliação psicológica escolar antes da entrada para o ensino». ---------------------  
--- II. As Juntas de Freguesia supra identificadas, estão disponíveis para, em parceria com a 
Câmara Municipal de Azambuja e com a CPCJ Azambuja, promover a criação e prestação de 
cuidados nas áreas da psicologia clínica e educacional e da terapia da fala. --------------------------  
--- III. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Azambuja, aprovou por unanimidade, em Reunião 
de Câmara de 19 de Fevereiro de 2008, a comparticipação em 50% do valor das consultas a 
prestar aos utentes da referida freguesia, num limite máximo de 40 por semana, cabendo o 
pagamento dos restantes 50% do referido valor às Juntas de Freguesia – cfr. Proposta nº 
3/VP/2008 que se junta em anexo e que faz parte integrante do presente Protocolo.----------------  
--- Cláusulas:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- (Objecto e Âmbito) ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Pelo presente Protocolo, a Câmara compromete-se a liquidar mensalmente o valor 
correspondente a 50% do valor das consultas ministradas no âmbito das áreas da psicologia 
clínica e educacional e da terapia da fala, sendo que, o pagamento do remanescente do preço 
das referidas consultas deverá ser assegurado pelas Juntas e pelos respectivos utentes. ---------  
--- 2. Nos termos do número anterior, a Câmara obriga-se a prestar a comparticipação até ao 
limite de 40 consultas por semana no total das três freguesias. -------------------------------------------  
--- 3. O preço de cada uma das consultas terá como limite máximo o valor de 20 euros (vinte 
euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4. As referidas consultas serão ministradas em instalações a designar pelas Juntas.------------  
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- (Contratação de Técnicos e Gestão do Projecto)----------------------------------------------------------  
--- 1. A contratação dos técnicos prestadores de serviços, habilitados para o efeito, deve, 
obrigatoriamente, ser realizada à luz das regras da contratação pública. -------------------------------  
--- 2. As Juntas obrigam-se, no entanto, a comunicar mensalmente à Câmara, até ao quinto dia 
útil de cada mês, o número e o tipo de consultas prestadas no mês imediatamente anterior.------  
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- (Transferência de Verbas) --------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara obriga-se a, após a recepção e validação da informação referida no nº 2 da 
Cláusula anterior, proceder à transferência bancária da verba apurada para conta bancária a 
designar pela respectiva Junta.------------------------------------------------------------------------------------  
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- (Cessação e incumprimento) -----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O Protocolo poderá cessar os seus efeitos a todo o momento, por iniciativa da Câmara e 
sem necessidade de invocação de justificação. ---------------------------------------------------------------  
--- 2. Para efeitos do número anterior a Câmara deverá notificar as partes com antecedência de 
60 dias, por meio de carta registada com aviso de recepção.----------------------------------------------  
--- 3. O incumprimento, por qualquer das partes, das obrigações que para elas resultam deste 
Protocolo, não estando o mesmo sanado no prazo de 60 dias após a sua verificação e respectiva 
notificação, confere à parte não faltosa a faculdade de o fazer cessar, unilateralmente e de 
imediato.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



17.Jun.2008 
 
 

 11 

--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta vem na sequência da proposta nº 3 / VP / 
2008, que omitia o protocolo a celebrar, no sentido de apoiar as Junta de Freguesia do Alto 
Concelho nas consultas das áreas de psicologia.-------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 15 / VP / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 7 – Atribuição de Apoios Financeiros:----------------------------------------------------------------  

7.1. Junta de Freguesia de Alcoentre – Proposta nº 41 / P / 2008 -----------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Edição e publicação do livro “História da Freguesia de Alcoentre” ------------------------------------ 
--- Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. é atribuição das autarquias locais promover a educação, património, cultura e ciência;-------- 
--- II. é competência da Câmara apoiar ou comparticipar actividades de interesse municipal de 
natureza cultural e social; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- III. o apoio à edição e edição de livros sobre a história, usos e costumes das gentes do 
Município constitui uma das formas de actuação ao dispor da Câmara para a prossecução das 
atribuições que lhe são cometidas; -------------------------------------------------------------------------------- 
--- IV. a intenção por parte da Junta de editar o livro “História da Freguesia de Alcoentre”, edição 
que se enquadra no acima considerado; ------------------------------------------------------------------------- 
--- V. a Junta assegurará a coordenação da edição e publicação de 1250 exemplares do livro em 
causa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição de um subsídio de € 5.000,00 (cinco mil euros) para a edição e publicação do 
livro “História da Freguesia de Alcoentre” ------------------------------------------------------------------------ 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ENTRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA, adiante designada por Câmara, aqui representada pelo 
seu Presidente Joaquim António Sousa Neves Ramos,------------------------------------------------------  
--- e a ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- JUNTA DE FREGUESIA DE ALCOENTRE, adiante designada por Junta, aqui representada pelo seu 
Presidente Francisco António Galvão Morgado,---------------------------------------------------------------- 
--- CONSIDERANDO QUE:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- I. É atribuição das autarquias locais promover a educação, património, cultura e ciência; ------- 
--- II. É competência da Câmara apoiar ou comparticipar actividades de interesse municipal de 
natureza cultural e social; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- III. O apoio à edição e edição de livros sobre a história, usos e costumes das gentes do 
Município constitui uma das formas de actuação ao dispor da Câmara para a prossecução das 
atribuições que lhe são cometidas; -------------------------------------------------------------------------------- 
--- IV. A intenção por parte da Junta de editar o livro “História da Freguesia de Alcoentre”, edição 
que se enquadra no acima considerado; ------------------------------------------------------------------------- 
--- V. A Junta assegurará a coordenação da edição e publicação de 1250 exemplares do livro em 
causa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Acordam os outorgantes, no âmbito das atribuições e competências previstas nas alíneas d) e 
e) do nº 1 do artº 13.º, e alínea g) do n.º 1 do artº 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro de 
1999, alínea b) do nº 4 do artº 64.º e artº 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada 
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pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, celebrar o presente Protocolo que se rege pelos 
seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara contribui para a edição e publicação do livro “História da Freguesia de Alcoentre”, 
através da disponibilização da quantia de 5.000,00 (cinco mil euros), cuja entrega será feita à 
Junta aquando da outorga do presente Protocolo.------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Junta compromete-se a afectar a quantia acima indicada, na totalidade, à edição e 
publicação do referido livro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Junta assegura a coordenação da edição e publicação de 1250 exemplares do livro em 
causa, e cede, a título gratuito e após publicação, 15 exemplares da obra comparticipada à 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula Quarta ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Junta compromete-se a fazer constar na impressão final da obra, em contracapa ou página 
referente a apoios prestados, a menção “Com o apoio da Câmara Municipal de Azambuja”. ------- 
--- Cláusula Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em caso de incumprimento por parte da Junta do previsto no presente Protocolo, a Câmara 
terá o direito de reaver, por qualquer via, a quantia disponibilizada.”-------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa a celebração de protocolo com a Junta 
de Freguesia de Alcoentre, para apoio, na edição de um livro sobre a Freguesia da autoria do 
Dr. José Pereira, no valor de 5.000€. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 41 / P / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

7.2. Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo – Proposta nº 42 / P / 2008 --------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar sobre formas de apoio às 
freguesias ao abrigo do artº 64, nº 6, alínea b) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo solicitou à Câmara o apoio para obras de 
beneficiação do Cemitério de Aveiras de Baixo, através do ofício nº 20/08 de 06/05/2008. --------  
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Câmara delibere atribuir à Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo um apoio financeiro 
no valor de 8.627,38 Euros para fazer face às obras referidas.”-------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa a atribuição de subsídio à Junta de 
Freguesia de Aveiras de Baixo, relativamente a trabalhos efectuados no cemitério de Aveiras de 
Baixo, no valor de 8.627,38€. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Manuel Rocha solicitou esclarecimentos acerca do facto do pedido de Aveiras 
de Cima ser bastante anterior (14 de Março de 2005) ao de Aveiras de Baixo (06 de Maio de 
2008) e serem ambos atendidos na mesma altura.------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que a obra da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo foi 
previamente combinada com a Câmara, no caso de Aveiras de Cima, foi executada a obra e 
apresentada a conta à Câmara, o que não considera uma forma eticamente correcta de 
trabalhar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 42 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 

7.3. Junta de Freguesia de Aveiras de Cima – Proposta nº 43 / P / 2008---------------  
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--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar sobre formas de apoio às 
freguesias ao abrigo do artº 64, nº 6, alínea b) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima solicitou à Câmara o apoio para as obras no terreno 
da Milhariça – Futuro Mercado Mensal -  através do ofício nº 143/05 de 14-03-2005. ---------------  
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Câmara delibere atribuir à Junta de Freguesia de Aveiras de Cima um apoio financeiro 
no valor de 4.138,34 Euros para fazer face às obras referidas.”-------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que neste caso a proposta visa a atribuição de 4.138,34 à Junta 
de Freguesia de Aveiras de Cima por obras efectuadas no terreno do futuro Mercado Mensal.----  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 43 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 8 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1. Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Maio -------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas e trinta 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
 


