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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 18 DE MARÇO DE 2008. -----------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja.--------------------  
--- A reunião teve início às quinze horas e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, o Sr. Vice-
presidente Luís Manuel Abreu de Sousa e os Srs. Vereadores José Manuel Isidoro Pratas e 
Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os Srs. Vereadores António José 
Mateus de Matos e António José Costa da Cruz, e pelo Grupo da CDU, o Sr. Vereador António 
José da Fonseca Nobre. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente informou que o Sr. Presidente, encontra-se numa reunião para 
negociação das contrapartidas para o Município pela deslocalização do novo aeroporto e por 
isso irá substituí-lo na condução dos trabalhos. ----------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Júlio Rito explicando ser proprietário de 2 estabelecimentos na rua Alexandre 
Vieira e por isso pretende solicitar à Câmara que na concretização das obras, disponibilizem 
estacionamento para cargas e descargas. Uma vez que o lancil está iniciado mas o passeio tem 
largura suficiente, a Câmara deve ser célere, se aceder ao seu pedido. ---------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que existe estacionamento no lado contrário da estrada. ----- 
--- Interveio o Sr. José Caetano referindo que, apesar de favorável à realização de obras, não 
pode concordar com a forma como estão a ser feitas, ou seja, não se começa e acaba uma rua, 
existem imensas ruas inacabadas que penalizam a circulação automóvel, de peões e dos 
habitantes e o comércio da vila. Relembrou o caso junto às torres, em que o separador central é 
demasiado largo, o que dificulta as manobras de parqueamento.------------------------------------------ 
--- Chamou ainda a atenção para o facto de, e apesar da conclusão das obras na rua 
Conselheiro Arouca, os semáforos junto à estação ainda não estarem em funcionamento.--------- 
--- Solicitou ainda esclarecimentos acerca do fim da cobrança do aluguer dos contadores (água, 
luz e gás), que no caso do Município de Azambuja, foi substituído por uma quota de serviço. ----- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que já foi solicitado à Estradas de Portugal a ligação dos 
semáforos, uma vez que a obra se encontra concluída.------------------------------------------------------ 
--- A quota de serviço cobrada nas facturas de água está prevista no Regulamento Municipal de 
Abastecimento de Água. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. José Caetano questionou ainda se haverá mudança do parque de diversões da Feira de 
Maio para o local onde se realiza o Mercado Mensal, devido às obras que se estão a realizar no 
Campo da Feira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que as obras no Campo da Feira estarão concluídas 
aquando da realização da Feira. A deslocalização do parque de diversões tem que ver com a 
nova disposição das actividades da Feira. No Campo da Feira ficarão os pavilhões de artesanato 
e das actividades económicas e as Tasquinhas da Praça das Freguesias. A Câmara encarregar-
se-á da segurança no atravessamento da estrada nacional. ------------------------------------------------ 
--- Interveio a Sra. Conceição Maurício que sobre as compensações exigidas pelo Município pela 
deslocalização do novo aeroporto, lamentou que nas contrapartidas, anunciadas no boletim 
municipal, ao contrário do que foi anunciado pelo Sr. Presidente, quer na conferência em Aveiras 
de Cima, quer numa Assembleia Municipal, não estejam incluídos os terrenos onde funciona a 
base aérea de Ota. Pretendendo saber qual a veracidade desta informação. -------------------------- 
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--- O Sr. Vice-presidente respondeu que são negociações e contrapartidas a exigir ao Governo. 
Informou ainda que os terrenos em causa fazem parte do caderno de reivindicações, por isso 
deve tratar-se de um lapso no Boletim Municipal. Referiu ainda que o mais correcto será 
aguardar pela conclusão das negociações com o Governo.------------------------------------------------- 
--- O Sr. Luís Santos referindo que o seu problema já é conhecido pelo executivo, diz respeito às 
obras na Rua dos Campinos, que estão a prejudicar o seu negócio de reparação de 
electrodomésticos, uma vez que o trânsito está encerrado há cinco meses. Apelou à consciência 
de todos os elementos do executivo, pois já tem problemas bancários devido à falta de clientes.-  
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que as obras têm transtornado todos os comerciantes e 
habitantes de Azambuja mas têm que ser executadas, para melhoramento da qualidade de vida 
de todos, quer habitantes, quer comerciantes.------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Álvaro Bento, que sobre a largada de toiros para a Feira de Maio, referiu que 
há cerca de 2 anos tenta, que os seus toiros sejam utilizados na largada. Este ano gostaria de 
apresentar os seus toiros na Feira do seu concelho. Pretende que a Câmara considere esta 
situação e permita que todos os ganadeiros do concelho possam apresentar os seus toiros. ------ 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que irá dar indicação aos serviços para que seja contactado 
para apresentação de proposta para a Feira de Maio. -------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Francisco Morgado informando a Câmara, tal como já informou a Câmara do 
Cadaval, de que pretende levar uma proposta à Junta e à Assembleia de Freguesia de Alcoentre 
para que sejam abertas todas as caixas da rede de esgotos, na Espinheira e em São Salvador, e 
obstruí-las. Sobre o Boletim Municipal, lamentou que não tenha sido transcrito fielmente o 
conteúdo da visita do executivo municipal à freguesia de Alcoentre.-------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente referiu já ter falado com o Sr. Presidente da Câmara do Cadaval sobre 
este problema, tendo ficado acordado que as Câmaras iriam pressionar a AdO, já ligou para a 
AdO e foi informado que o emissário de Espinheira para Alcoentre, tal como as estações 
elevatórias de Tagarro (2), Alcoentre e Casais das Boiças, só daqui a 2 meses irão ser postas a 
concurso, prevendo que nem no final do ano as obras estejam concluídas. Por isso considera 
este problema bastante complicado, pois no Cadaval já se fizeram ligações que agora estão a 
desaguar na freguesia de Alcoentre e se se obstruir as caixas, os esgotos irão desaguar no 
Cadaval.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 --- O Sr. Francisco Morgado acrescentou que o problema foi a Câmara do Cadaval ter 
autorizado a ligação dos esgotos e se não autorizou, nada fez para impedir que os esgotos 
fossem ligados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente afirmou considerar que tanto a Câmara do Cadaval como a AdO, têm 
responsabilidades neste problema, pois a Câmara autorizou as ligações e a AdO está atrasada 
na construção do emissário.-----------------------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que sobre o apelo à consciência do executivo, feito 
por um munícipe, acerca das obras em Azambuja, relembrou que por mais de uma vez chamou 
a atenção sobre o desenrolar das obras, que notoriamente, têm corrido mal, comprovado pela 
proposta apresentada para prorrogação de prazo, à qual a CDU votou contra, tal como consta 
nas actas. A obra tem criado transtornos desnecessários, pois percebe-se que nada correu bem 
nesta fase do POLIS. A CDU fez o seu papel e as suas críticas procurando melhorar as coisas 
para que os munícipes não saíssem lesados pela realização das obras. -------------------------------- 
--- Recomendou ao munícipe que, depois de munido com o acervo probatório de todo este caso, 
solicite à Câmara um pedido de indemnização, pelos danos causados pela execução da obra. --- 
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--- Sobre a AdO, questionou o ponto de situação da etar de Vila Nova de São Pedro e de 
Azambuja e do plano de pagamentos. A situação que se passa em Espinheira é muito delicada 
mas não isenta de culpas o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcoentre, por nunca ter 
falado sobre este assunto em sessão de Câmara. Considera que a atitude que a Junta pretende 
tomar vai contra a regulamentação aprovada e em vigor e pode sujeitar a Junta de Freguesia de 
Alcoentre ao pagamento de coimas. O incumprimento na execução de empreitadas pela AdO 
surgem na sequência da dívida da Câmara, pois quando não se cumpre, não se pode exigir que 
se cumpra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que sobre o desafio lançado pelo Sr. Luís 
Santos, referiu que, a maioria Socialista, faz o que quer, como quer, desrespeitando tudo e 
todos. A metodologia das obras é uma verdadeira vergonha, permitida pelo conforto da maioria 
absoluta do PS. Outra obra vergonhosa situa-se na rua dos Campinos, pois o muro e a entrada 
estreitíssima mais parecem um ghetto. Nem a sinalização existente permite que as pessoas se 
consigam deslocar dentro da vila, pois devido à falta de fiscalização por parte da Câmara, a 
sinalização está desactualizada. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara “assassinou” todo o comércio da vila de Azambuja quando fez as obras iniciais nas 
ruas Eng. Moniz da Maia e Victor Córdon.----------------------------------------------------------------------- 
--- Disse repetidamente, em sessões de Câmara, que as obras deviam ser iniciadas e acabadas 
ininterruptamente, o que proporcionaria aos habitantes e comerciantes da vila menores 
transtornos mas a má gestão e fiscalização da Câmara, permitiu que houvessem ruas 
encerradas ao trânsito, durante 5 meses.------------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre a deslocalização do parque de diversões da Feira de Maio e do Mercado Mensal, já 
manifestou a sua preocupação pelo atravessamento da estrada nacional, principalmente quando 
a Câmara deixar de contratar os serviços das forças de segurança. A Câmara deveria negociar 
uma solução com a Estradas de Portugal.----------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente aos esgotos a céu aberto em Alcoentre, considera inadmissível que andem 
dois Municípios (Azambuja e Cadaval) a pressionar uma empresa (AdO), que não soluciona o 
problema e faz o que quer, quando quer. Antevendo que com a concessão das águas, que a 
Câmara não permitiu que fosse a Referendo, apesar das cerca de 3.000 assinaturas de eleitores 
do Município (conferidas nas Juntas de Freguesia), irá acontecer o mesmo mas com menores 
probabilidades de solução. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Solicitou fotocópia da acta de abertura das propostas da concessão das águas e do caderno 
reivindicativo das compensações para o Município de Azambuja pela deslocalização do 
aeroporto para Alcochete.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Chamou a atenção na realização das propostas presentes em sessão de Câmara e também 
que a Câmara leve em linha de conta as intervenções dos Srs. Vereadores da Oposição, pois foi 
dito em Vila Nova de São Pedro que a proposta dos Resíduos Industriais Banais (RIB) não 
estava conforme a Lei, o que se veio a comprovar em Assembleia Municipal, em que a proposta 
teve que ser retirada.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Solicitou a intervenção da Câmara na iluminação nocturna das passadeiras para peões, 
principalmente junto à estação onde os semáforos continuam desligados.------------------------------ 
--- Manifestou o seu espanto pelo facto do Ministério da Justiça ter alienado património em 
Alcoentre, para agora pretender construir novo estabelecimento prisional na Mata Nacional das 
Virtudes, que deveria ser área protegida. O PSD Azambuja é contra esta intenção do Governo.-- 
--- Sobre uma entrevista do Sr. Presidente da Câmara em que afirmou não ter oposição, referiu 
que a oposição tenta fazer um trabalho em conjunto com a Câmara, em que apresenta propostas 
(que muitas vezes não se realizam) e Moções (por exemplo aquando do encerramento da Opel, 
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que apesar de aprovada, não teve seguimento e agora pela deslocalização do novo aeroporto, 
que não foi aprovada). Já em 1997, o PSD apresentou à Câmara uma proposta para que a rua 
principal, tivesse apenas um sentido (Azambuja/ Cartaxo), defendendo a construção de uma 
paralela à EN3 com sentido (Cartaxo/ Azambuja), tal como a construção de um Jardim Municipal, 
tal como a construção de rotundas, tal como o reordenamento de trânsito na Quinta dos Gatos. 
Presentemente estão todos concluídos. A Oposição defende o que é melhor para o Município.--- 
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal respondendo que a diferença entre a Câmara e a 
Oposição prende-se pelo facto da Câmara realizar as obras, neste caso, o executivo camarário 
do PS. Sobre as obras do POLIS, referiu que se a Câmara concessionou a obra por concurso 
público, independentemente da empresa em causa. As obras em Azambuja reflectem o trabalho 
da Câmara para arranjar Fundos Comunitários, para a execução das obras, que por isso têm 
prazos a ser cumpridos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. José Manuel Pratas que sobre a indemnização solicitada pelo Sr. Luís Santos, 
respondeu desconhecer que hajam Leis que obriguem a Câmara a indemnizar munícipes pela 
execução de obras de melhoramento da qualidade de vida, neste caso na vila de Azambuja. ----- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Cruz referindo que o problema real das sociedades 
nada tem a ver com cores políticas, devendo ser o trabalho da Câmara juntamente com a 
oposição proporcionar bem-estar à população. Sobre o problema do Sr. Luís Santos considera 
que é de conhecimento geral que Azambuja está praticamente intransitável porque a 
programação utilizada está errada. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionou ainda o ponto de situação dos esgotos, alcatroamentos, lombas, igreja e GNR de 
Manique do Intendente; da sala destinada à Câmara na escola Grandella de Tagarro; etar de 
Vila Nova de São Pedro/ Manique do Intendente. Solicitou o arranjo da porta e da campainha do 
jardim-de-infância de Manique do Intendente. Informou ainda que a rotunda da Lapa, parece 
estar mal desenhada, pois já participou numa situação extremamente perigosa no local. ----------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que a Câmara já fez diligências junto da Estradas de 
Portugal para se voltarem a ligar os semáforos junto à estação, uma vez que a obra na rua 
paralela à estrada nacional está concluída. Sobre os maus cheiros em Manique, a Câmara já 
colocou a estação elevatória em funcionamento para atenuar os maus cheiros. A Câmara tudo 
fez para que o posto da GNR de Manique do Intendente não encerrasse mas pensa que a 
decisão é definitiva, uma vez que aos poucos foram tirando efectivos do posto. A igreja de 
Manique do Intendente é uma prioridade no caderno de negociações com o Governo pela 
deslocalização do novo aeroporto. A situação da escola Grandella de Tagarro continua a 
mesma, a Câmara ainda não ocupou o espaço que lhe está destinado. A etar de Vila Nova de 
São Pedro será construída de novo, em princípio no terreno “doado” (com algumas 
contrapartidas) por um munícipe, que actualmente está em conversações com a AdO. A Câmara 
já alertou a EMIA para o facto da porta do jardim-de-infância de Manique estar descaída. Hoje 
deslocaram-se a Manique, um engenheiro electrotécnico e um electricista da Câmara para 
repararem a campainha do jardim-de-infância. Sobre a rotunda da Lapa, falta colocar a 
sinalização, que no seu entender irá desfazer toda a confusão.-------------------------------------------- 
--- As obras em Azambuja, também não são o descalabro que se quer fazer querer, houve 
problemas com um subempreiteiro, mas depois disso as obras têm seguido normalmente. A etar 
de Azambuja está a ser estudada e projectada pela AdO, para recuperação das lagoas e 
substituição da tela. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o muro da rua dos Campinos referiu que a Câmara aceitou a sugestão do Sr. Vereador 
e vai cortar uma parte do muro em “L”. --------------------------------------------------------------------------- 
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--- Desde o Sr. Presidente até aos Engenheiros da Câmara todos andam permanentemente a 
fiscalizar as obras do POLIS e por isso irá pessoalmente ao local referenciado pelo munícipe 
para perceber melhor as suas pretensões. ---------------------------------------------------------------------- 
--- A venda dos terrenos do Ministério da Justiça foi alheia à Câmara, afirmando também ser 
contra a venda de terrenos em Alcoentre para se construir novo estabelecimento prisional nas 
Virtudes (pulmão do Município). Relembrou que antigamente os estabelecimentos prisionais 
permitiram o desenvolvimento da freguesia, o que não acontece presentemente porque os 
guardas prisionais recebem um subsídio de habitação que lhes permite comprar casa, estando 
os bairros afectos aos estabelecimentos prisionais em estado de degradação e desabitados. -----     
--- O cano da água da EPAL vai ser enterrado, havendo já reuniões entre a Câmara e a EPAL. -- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que sobre a intervenção do Sr. Vereador Marco Leal, 
referiu que nunca, nas variadíssimas propostas apresentadas, defendeu o preço mais baixo 
apresentado pelas empresas como critério preponderante para adjudicação, ao contrário do que 
indica a Lei ainda em vigor e o que defende a Lei que está a ser preparada pelo Governo PS, 
que no seu entender também terá outras falhas.--------------------------------------------------------------- 
--- Apresentou a Moção que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
--- Moção----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Desobrigar o Estado das suas funções sociais e desmantelar as redes de serviços que as 
concretizam, oferecer novas «oportunidades de negócio» aos grandes grupos económicos, 
reduzir o serviço público às chamadas funções de soberania, instrumentalizar e amordaçar a 
Administração Pública e subordinar os poderes autónomos das autarquias e das regiões, eis os 
objectivos declarados aqui e além, mas nunca como tal proclamados, da reforma do Estado e da 
Administração Pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerram centros de saúde, urgências e hospitais concelhios, sempre em nome da eficácia, 
da eficiência e da qualidade, abrem negócios privados alternativos ou complementares num 
lógica de «fecha público, abre privado». ------------------------------------------------------------------------- 
--- Esvazia-se o currículo escola do 1º ciclo do ensino básico e cria-se o enriquecimentos da 
escola empobrecida, ou seja, abre-se uma larga frente de negócios para a subcontratação de 
professores à hora a preços inferiores ao do trabalho não qualificado por empresas constituídas 
para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Forçam-se a entrada de capitais e a gestão privada de águas, esgotos e lixos com o pretexto 
da qualidade e disparam os preços, degrada-se o serviço. -------------------------------------------------- 
--- E que prevê a lei quando um serviço público obtenha, sucessivamente, avaliação negativa? 
Instrumentos, medidas de direcção e gestão ou outros mecanismos que lhe dêem a qualidade 
necessária? Não: fecha e os cidadãos que se mudem!------------------------------------------------------- 
--- Modernidade, qualidade, eficácia e eficiência passaram de conceitos nucleares das 
actividades de gestão a armas de arremesso contra o serviço público e a função pública em 
geral: moderno é o Estado tal como proclamavam nos séculos XVII e XVIII, de qualidade é tudo 
o que é privado; eficaz é o Estado que exerce autoridade e impõe a ordem, eficiente o que gera 
mais e melhores negócios privados.------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os trabalhadores da administração pública são, simultaneamente, o pretexto e o alvo das 
arremetidas contra o serviço público e passa por eles o essencial da reforma do Estado e da 
Administração: desregulação das garantias efectivas de igualdade de oportunidades de acesso a 
cargos públicos pelos cidadãos, destruição da estabilidade no emprego, abolição ou 
condicionamento das carreiras, alargamento do leque salarial, introdução de mecanismos de 
discriminação e ampliação da discricionariedade com fortes probabilidades de propiciar novos e 
maiores favorecimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A reforma dos vínculos, carreiras e remunerações na Administração Pública, conjugada com o 
novo sistema integrado de avaliação de desempenho e com os desenvolvimentos já conhecidos 
para o Estatuto Disciplinar e a escala salarial, é, por um lado, instrumento importante do 
desmantelamento do Estado prefigurado pela Constituição da República e, por outro, expressão 
clara de uma concepção da vida e da sociedade em que o trabalho só pode ser produtivo e de 
qualidade se for gerido com mão férrea contra quem o presta.--------------------------------------------- 
--- As novas condições de trabalho na Administração Pública, pela instabilidade que geram, 
pelas possibilidades de favorecimentos no ingresso e no acesso aos cargos e funções, pelas 
condições de inteira subordinação dos serviços e dos trabalhadores à políticas concretas de 
cada governo (em detrimento da relativa autonomia constitucionalmente consagrada em nome 
da supremacia do interesse público) e pelo alastramento da injustiça relativa que proporcionam 
vão favorecer, objectivamente, o encerramento de mais serviços e repartições públicas e a 
privatização acelerada das funções do Estado que se revelem lucrativas.------------------------------- 
--- Por tudo isto, a Câmara Municipal de Azambuja reunida na sua sessão ordinária de 18 de 
Março de 2008 delibera:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Protestar contra o ataque sistemático ao serviço público e à administração pública e, em 
particular, contra a limitação da autonomia das autarquias locais e as crescentes ingerências na 
sua gestão; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Reafirmar a supremacia do serviço público e da gestão pública que, inúmeras vezes, têm 
demonstrado excelência, maiores eficácia e eficiência e melhor qualidade que a gestão privada e 
que, mesmo naqueles casos em que flagrantemente assim não resulta, no essencial são 
determinados pelas necessidades e pelo interesse público e não pela atractividade do negócio 
ou pela margem do lucro; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. Solidarizar-se com a resistência, as lutas e as justas reivindicações dos trabalhadores da 
administração pública contra a ofensiva de que são vítimas e reafirmar que os problemas do país 
e, de entre eles, os do Estado e da administração pública que resolvem com os trabalhadores, 
os da administração pública incluídos, e não contra os trabalhadores; ----------------------------------- 
--- 4. Sublinhar a necessidade de, na execução das leis que instituem a reforma da 
administração pública, procurar eliminar ou, quando impossível, minimizar os seus efeitos 
negativos, designadamente resolvendo as situações de injustiça relativa e reduzindo as margens 
de discriminação subjectiva.”---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente fez um curto intervalo.---------------------------------------------------------------- 
--- Reiniciada a sessão interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que a Moção tem como 
finalidade uma tomada de posição da Câmara relativamente a opções políticas implementadas, 
quer no âmbito da administração pública, quer no âmbito da educação e saúde (encerramento 
de escolas e do serviço nocturno do Centro de Saúde de Azambuja). A Moção ressalta o serviço 
público e a sua importância, o combate à privatização de serviços públicos (devido ao risco da 
redução da qualidade de oferta), defesa dos trabalhadores da administração pública (devido às 
políticas para alteração de estatutos, que deram origem a grandes manifestações de protesto). -- 
--- O Sr. Vice-presidente referiu haverem pontos com os quais comunga mas existem outros que 
suscitam grandes dúvidas, pelo que sugeriu que o Moção fosse retirada para melhor análise e 
aprovada na próxima sessão de Câmara.------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre respondeu compreender a incomodidade pelo facto do Sr. 
Presidente da Câmara não estar presente mas já houveram Moções apresentadas, discutidas e 
votadas na mesma sessão de Câmara, pelo que mantém a sua posição para votação da Moção.  
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que não se trata da ausência do Sr. Presidente pois detém o 
voto de qualidade, é apenas pela complexidade de alguns pontos e extensão da Moção, 
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devendo a Moção ser devidamente estudada. Uma vez que mantém a posição de votar a Moção, 
informou que o Grupo do PS irá votar contra.------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos defendendo haverem pontos com os quais o 
Grupo do PSD concorda mas existem outros pontos com os quais discorda, particularmente no 
preâmbulo e nos pontos da deliberação, pois considera que nem tudo o que é público é bom 
nem tudo o que é privado é mau, deve existir um meio termo, por isso o Grupo do PSD irá 
abster-se na votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre reafirmou que vai manter a Moção para aprovação. 
Respondendo ao Sr. Vereador António José Matos referiu que a Moção trata de serviços 
públicos, como o Sistema Nacional de Saúde, que encerrou o serviço nocturno do Centro de 
Saúde de Azambuja. Trata de privatizações que podem por em causa a qualidade do serviço 
prestado e que foram alvo de uma panóplia de reacções por todo o Concelho. Defende o 
estatuto dos funcionários públicos, que poderá por em causa a autonomia da autarquia. ----------- 
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas afirmando que houve serviços que foram 
melhorados e diminuídos custos com a entrega da sua gestão a privados (recolha de lixo), em 
relação às águas antevê que o mesmo aconteça com a concessão das águas. Referiu que se a 
Moção fosse votada ponto por ponto votaria alguns a favor mas na generalidade irá votar contra. 
--- O Sr. Vereador António Nobre solicitou bases para se afirmar que a recolha de lixo é mais 
barata se entregue a privados, pois não sabe os custos com o serviço público. Sobre a qualidade 
de serviço, acrescentou que no relatório que lhe foi entregue, vinham anexas reclamações de 
munícipes ao serviço prestado. O preço a cobrar aquando da concessão das águas só será de 
conhecimento público quando for consumado o acto, pois também não existem bases para se 
afirmar que será mais baixo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que é de concordância comum, principalmente 
das Juntas de Freguesias, que o serviço depois da entrega da gestão a privados tem sido 
bastante melhor executado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal afirmando que no seu entender a Moção é muito 
generalista, não correspondendo totalmente à realidade. Concorda com a responsabilização do 
Estado na perspectiva social mas não se pode generalizar todos os fechos serviços nocturnos, 
pois há situações em que a população ficou a ganhar. Sobre o estatuto dos funcionários da 
administração pública, referiu que existem aspectos com os quais concorda, nomeadamente 
com a avaliação de desempenho através do cumprimento de objectivos propostos. Tem que 
haver reforma nalguns aspectos da administração pública e do Estado. --------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Moção reprovada com um voto a favor (Grupo da CDU), duas 
abstenções (Grupo do PSD) e quatro votos a contra (Grupo do PS). ------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Processo de Indemnização – Proposta Nº 22 / P / 2008 ------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- os Espaços Verdes da Urbanização Quinta do Valverde, frente ao lote 31 foram executados 
pelo loteador (Ferromax); -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- os referidos espaços verdes foram posteriormente entregues à Câmara Municipal de 
Azambuja; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Foi apresentada uma reclamação por parte do Condomínio do referido imóvel, onde informava 
dos danos nos intercomunicadores, na sequência de avaria no sistema de aspersores;------------- 
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--- O Teor da Inf. 1149/DIOM-DA/2007, anexa.----------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor que a Câmara delibere ressarcir o condomínio da Quinta do 
Valverde, Lote 31, no valor de 2.783,00€ (dois mil setecentos e oitenta e três euros).”--------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta pretende o ressarcimento do Condomínio 
da Quinta do Valverde no valor de 2.783€ por avaria (desafinação) dos aspersores de rega que 
danificou os intercomunicadores do prédio. --------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 22 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 2 – Atribuição de Apoio Financeiro – Proposta Nº 23 / P / 2008 ------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos não participou na apreciação e votação da presente 
proposta por pertencer aos Corpos Sociais da Instituição.--------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- para efeitos de gestão da Feira de Maio foram abertas duas contas bancárias, no Banco 
Santander Totta, em nome, respectivamente da Comissão da Feira e da Associação Cultural 
Pousada do Campino/ Comissão da Feira; ---------------------------------------------------------------------- 
--- a primeira conta, nos últimos anos, não tem sido objecto de movimentação e a segunda tem 
uma utilização delimitada no tempo;------------------------------------------------------------------------------- 
--- os custos de manutenção destas contas, aquando da apresentação das Contas anuais da 
Feira não têm sido contabilizados;--------------------------------------------------------------------------------- 
--- os titulares das contas, por parte da Associação, não correspondem aos seus actuais corpos 
dirigentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- seja atribuído um apoio financeiro, no valor do saldo bancário verificado a 21 de Março 
(315,83€ à data de 12 de Março), para fazer face às referidas despesas no pressuposto do 
cancelamento das contas mencionadas.” ------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de 315,83 para 
que as contas em causa possam ser canceladas. ------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 23 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 3 – Protocolo com Associações de Caçadores das Freguesias de Alcoentre, 

Aveiras de Cima, Azambuja, Vale do Paraíso, Vila Nova de São Pedro, Caçadores 
Associados da Freguesia de Manique do Intendente e Clube de Caçadores de Vila 
Nova da Rainha – Proposta nº 04 / V-JMP / 2008------------------------------------------------- 

--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta e as Minutas de Protocolo que 
a seguir se transcrevem: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Município de Azambuja tem atribuições no domínio da Protecção Civil Municipal, sendo 
competência dos seus órgãos municipais a realização de investimentos na construção e 
manutenção de infra-estruturas de apoio ao combate ao fogo; --------------------------------------------- 
--- As associações de caçadores existentes no Concelho de Azambuja têm como objecto 
estatutário a administração de zonas de caça associativa; -------------------------------------------------- 
--- No exercício das suas competências, as referidas Associações têm acesso a diversas zonas 
florestais, efectuando sobre as mesmas, e estando em condições de actuar na detecção primária 
na prevenção de incêndios. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que a Câmara delibere aprovar a celebração de protocolos de colaboração com as 
associações de caçadores das freguesias de Alcoentre, Aveiras de Cima, Azambuja, Vale do 
Paraíso, Vila Nova de S. Pedro e Vila Nova da Rainha.” ----------------------------------------------------- 
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--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Entre------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, adiante designado por 
Município, aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim António Neves 
Ramos, e ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Associação de Caçadores de … contribuinte fiscal nº …, adiante designada por 
Associação, representado pelo seu Presidente, …, ----------------------------------------------------------- 
--- E considerando que:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. O Município tem atribuições no domínio da Protecção Civil Municipal, sendo competência 
dos seus órgãos municipais a realização de investimentos na construção e manutenção de infra-
estruturas de apoio ao combate a fogos florestais; ------------------------------------------------------------ 
--- II. A Associação de Caçadores de … tem como objecto estatutário a administração de zonas 
de caça associativa;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- III. No exercício das suas competências, a Associação tem acesso a diversas zonas florestais, 
efectuando vigilância sobre as mesmas, estando em condições de actuar na detecção primária e 
prevenção de incêndios.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- É celebrado o presente Protocolo, o qual se rege pelas seguintes cláusulas:----------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município e a Associação comprometem-se a cooperar na prevenção e combate de 
incêndios florestais, nos termos constantes do presente protocolo. --------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município obriga-se a:------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a) Ceder a título gratuito à Associação dois extintores de 12 Kg para combate a fogos das 
classes A, B e C, e um batedor, para extinção de focos de incêndio que sejam detectados pelos 
seus agentes envolvidos em acções de vigilância das zonas de caça associativa, durante o 
período crítico de incêndios florestais, definido nos termos do art. 3º, alínea q) do Decreto-Lei nº 
124/2006, de 28 de Junho; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- b) Ministrar um curso de formação sobre detecção primária e extinção de fogos florestais para 
os agentes da Associação acima referidos. --------------------------------------------------------------------- 
--- c) Assegurar a manutenção devida aos extintores, designadamente no que se refere a 
recarregamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- d) Atribuir à Associação 250 litros de gasóleo para abastecimento dos veículos utilizados nas 
acções de vigilância da zona de caça associativa, os quais serão fornecidos durante o período 
de Maio a Setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Associação compromete-se a: ------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Transportar o equipamento cedido nos veículos utilizados nas acções de vigilância de 
zonas de caça associativa, bem como pás e enxadas adequados à extinção de fogos, durante o 
período crítico de incêndios florestais; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Utilizar o equipamento referido no número anterior quando detecte a existência de qualquer 
foco de incêndio florestal, de acordo com as regras de segurança aplicáveis e com os métodos 
aconselháveis para cada caso; ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Alertar prontamente a corporação de bombeiros mais próxima no caso de avistamento de 
qualquer foco de incêndio que não seja previsivelmente controlável com os meios à disposição 
no momento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- d) Conservar o equipamento cedido em boas condições de utilização. ------------------------------- 
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--- e) Devolver ao Município o equipamento no termo de vigência do presente protocolo, sempre 
que o mesmo não seja renovado por qualquer das formas previstas na Cláusula Sexta. ------------ 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Fora do período crítico de incêndios florestais, o equipamento cedido nos termos da alínea 
a) da cláusula segunda fica à guarda do Serviço de Protecção Civil Municipal, que se 
encarregará da manutenção dos mesmos, nos termos da alínea c) da Cláusula Segunda. --------- 
--- 2. Para efeitos do disposto no número anterior, a Associação entrega ao Município o 
equipamento no mês de Novembro, sendo este devolvido à Associação no mês de Janeiro. ------  
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município reserva o direito de fazer a divulgação do disposto no presente protocolo pelos 
meios de comunicação social e demais formas que entenda conveniente. ------------------------------ 
--- Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O presente Protocolo entra em vigor após a sua assinatura e tem a duração de um ano, 
renovável automaticamente por idênticos períodos, se nenhuma das partes o denunciar 
mediante comunicação à outra no prazo de 30 dias antes do termo da vigência.” --------------------- 
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Entre------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, adiante designado por 
Município, aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim António Neves 
Ramos, e ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Associação de Caçadores de Vila Nova de São Pedro, contribuinte fiscal nº …, adiante 
designada por Associação, representado pelo seu Presidente, …, ---------------------------------------- 
--- E considerando que:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. O Município tem atribuições no domínio da Protecção Civil Municipal, sendo competência 
dos seus órgãos municipais a realização de investimentos na construção e manutenção de infra-
estruturas de apoio ao combate a fogos florestais; ------------------------------------------------------------ 
--- II. A Associação de Caçadores de … tem como objecto estatutário a administração de zonas 
de caça associativa;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- III. No exercício das suas competências, a Associação tem acesso a diversas zonas florestais, 
efectuando vigilância sobre as mesmas, estando em condições de actuar na detecção primária e 
prevenção de incêndios.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- É celebrado o presente Protocolo, o qual se rege pelas seguintes cláusulas:----------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município e a Associação comprometem-se a cooperar na prevenção e combate de 
incêndios florestais, nos termos constantes do presente protocolo. --------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município obriga-se a:------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a) Fornecer à Associação 50 litros de combustível para motociclos, para abastecimento do 
veículo utilizado nas acções de vigilância da zona de caça associativa; --------------------------------- 
--- b) Ministrar um curso de formação sobre detecção primária e extinção de fogos florestais para 
os agentes da Associação acima referidos. --------------------------------------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Associação compromete-se a alertar prontamente a corporação de bombeiros mais próxima 
no caso de avistamento de qualquer foco de incêndio que não seja previsivelmente controlável 
com os meios à disposição no momento, durante as acções de patrulhamento da zona de caça 
associativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Município reserva o direito de fazer a divulgação do disposto no presente protocolo pelos 
meios de comunicação social e demais formas que entenda conveniente. ------------------------------ 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Protocolo entra em vigor após a sua assinatura e tem a duração de um ano, 
renovável automaticamente por idênticos períodos, se nenhuma das partes o denunciar 
mediante comunicação à outra no prazo de 30 dias antes do termo da vigência.” --------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que a presente proposta estabelece a 
assinatura de protocolo com as Associações de Caçadores no âmbito da protecção civil, na 
detecção e combate a incêndios florestais.---------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 04 / V-JMP / 2008 e as Minutas de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA --------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezoito horas e vinte minutos quando o Sr. Vice-presidente deu por encerrada a 
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. -----------------------------------------------------------------------------  
 


