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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 28 DE AGOSTO DE 2008. ---------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, o Sr. 
Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de Sousa, José 
Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os Srs. 
Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira, pelo Grupo da CDU, o 
Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. ---------------------------------------------------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- Não havendo informações a prestar, o Sr. Presidente passou, de imediato, ao ponto seguinte 
do período “Antes da Ordem do Dia”. ----------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Silvestre congratulando-se pelo facto da Vila de Azambuja estar modernizada e 
industrializada mas existem algumas lacunas, que são prejudiciais aos habitantes e aos 
visitantes. Chamou a atenção para o facto das placas de identificação estarem constantemente a 
serem rodadas, enganando o sentido de quem não conhece a vila; junto da Junta de Freguesia 
existe um monte de pedras desde Abril; na Rua da Ordem 3ª de São Francisco, existem lugares 
de estacionamento onde o empreiteiro deixou lixo, areia e gravilha; ainda na mesma rua, foi feito 
um sumidoro com 10 cm, que será alvo da terceira intervenção, no sentido de evitar danos nos 
carros que circulam naquela via. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente agradeceu as observações e relembrou o caos das ruas mencionadas antes 
da intervenção da Câmara, apesar de reconhecer que não está tudo a funcionar na perfeição. 
Informou que a obra ainda não está concluída mas que a empresa em causa encerrou durante o 
mês de Agosto para férias, quando reabrir será concluída a intervenção. A empreitada de 
colocação de marcos de sinalética foi feita com a cimentação ao chão, não entendendo como é 
possível rodá-las. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Presidente informando que foi aprovado o Plano de Acção das compensações 
pela deslocalização do novo aeroporto, pelo Conselho de Ministros. Por isso irá entregar a todos 
os Srs. Vereadores um CD com a versão definitiva do Plano de Acção. --------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando o ponto de situação da sinalização 
no Rossio e da estrada do Campo da Feira. Relembrou que a Câmara fez uma permuta de 
terrenos para a construção do ALDI, pretendendo saber o que se vai fazer com os terrenos e 
para atenuar o mau cheiro do Ribeiro do Valverde, uma fez que agora é uma represa de águas 
paradas. Chamou ainda a atenção para o facto de haverem casas em risco eminente de 
derrocada, nomeadamente, o nº 86 da Rua Eng. Moniz da Maia e na Rua dos Campinos. 
Questionou ainda o ponto de situação da campanha publicitária do Concelho. ------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando sobre o emissário de Espinheira, o 
Palácio Frederico Arouca, as obras na EB1 de Alcoentre (aproxima-se o início do ano lectivo), 
os constantes rebentamentos da conduta de água na Rua do Condestável. Relativamente a 
declarações prestadas pelo Sr. Presidente ao jornal o Mirante, sobre os terrenos da Opel, 
solicitou informação com o parecer dos serviços sobre o assunto. ---------------------------------------- 
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--- O Sr. Presidente respondeu que, sobre a estrada do Campo da Feira, está devidamente 
sinalizada, por isso deduz que haja má conduta em termos de cidadania. A situação apenas se 
resolverá quando a EPAL, cumprindo o compromisso assumido com a Câmara, enterrar o cano.  
--- Quanto à questão do ribeiro do Valverde, informou que existem algumas descargas de 
algumas pecuárias existentes ao longo do curso do ribeiro. Da parte da Socasa velha há um 
conjunto de esgotos que também correm para o ribeiro. Já se iniciou o processo, através da 
contrapartida ao ALDI e a Câmara irá apresentar candidatura para que se estenda a intervenção 
a todo o ribeiro em zona urbana, o que permitirá o escoamento.------------------------------------------- 
--- Sobre as casas em ruína, há que ter respeito pela propriedade privada, não podendo a 
Câmara deitá-las abaixo, há um percurso processual (identificação e notificação dos 
proprietários, realização de vistorias, etc.) que terá que decorrer. Os dois casos referidos 
apresentam dificuldades crescidas porque, num dos casos o proprietário habita fora do país e no 
outro caso, existem aproximadamente 50 proprietários, havendo dificuldades de notificação. 
Depois de percorrido todo o calvário processual e administrativo que possa levar a intervenção 
directa da Câmara, sem haver intervenção do proprietário, a Câmara avançará. ---------------------- 
--- A campanha foi interrompida nos meses de férias mas vai ser retomada em Setembro. 
Disponibilizou-se para reunir com a pessoa responsável pela campanha e os Srs. Vereadores 
para se conhecer todas as peças, objectos e objectivos da campanha.---------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vice-presidente que sobre o emissário de Espinheira respondeu que, houve 
reuniões, com a Câmara do Cadaval, que para remediar a situação, deu instruções para 
semanalmente o carro limpa fossas limpar os detritos e com a AdO, que informou estar a 
terminar o projecto do emissário para depois lançarem concurso. ----------------------------------------- 
--- Sobre o Palácio Frederico Arouca, o Sr. Presidente respondeu que a obra está concluída mas 
é necessário um conjunto de questões, tanto para a Centro de Dia, como para o Centro Cultural, 
equipamento, recheio, pessoal de apoio, etc. O Centro Cultural, responsabilidade da Câmara, 
está quase concluído. Relativamente ao Centro de Dia, da parte da Segurança Social, veio 
autorização para abertura com a vertente de Centro de Convívio. Assim que estiver tudo 
preparado, irá inaugurar as duas vertentes e colocá-las ao serviço da população. Considera 
haver um terceiro vector, de recuperação do património, muito importante. ----------------------------- 
--- A recuperação da escola primária de Alcoentre, não está atrasada, a obra tem duração de um 
ano, pelo que já se sabia que iria “prejudicar” o início do ano lectivo. O início da obra, como 
ainda decorria o ano lectivo, primou por construções exteriores, de modo a prejudicar o menos 
possível o decorrer das aulas, com o início das férias iniciou-se as construções no edifício 
antigo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- É a segunda vez que ocorre rotura na conduta de água da rua do Condestável, por isso será 
uma das intervenções iniciais imputadas ao concessionário da rede de distribuição de águas e 
de drenagem de águas residuais.---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Foi apresentado na Câmara o projecto de arquitectura para os terrenos da Opel e apesar de 
ainda não haver parecer dos serviços de Urbanismo, pode facultar o projecto e a memória 
descritiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal confirmando que, relativamente ao Palácio Arouca, 
apenas falta combinar uma data com o Centro Social e Paroquial de Alcoentre para inauguração 
de todo o espaço. Sobre a escola de Alcoentre, informou que antes do início das obras, realizou-
se uma reunião com os encarregados de educação e membros da Junta de Freguesia, com 
sentido de explicar o planeamento e componentes da obra e também o plano de contingência, e 
por isso a decisão da Câmara passa, por uma questão de segurança, por colocar as crianças, 
até ao final do ano, numa zona dos Bombeiros (do lado direito) onde serão colocados 
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contentores para as salas de aulas e vedado um espaço de recreio. Depois da colocação dos 
contentores, haverá uma nova reunião com os encarregados de educação, para que possam ver 
as condições em que os alunos iniciarão o ano lectivo. ------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre relembrou que uma preocupação da CDU, sempre foi a 
recuperação do património do Município. Ainda sobre a inauguração do Palácio Frederico 
Arouca, considera que se, a Câmara tem possibilidades de colocar em funcionamento o Centro 
Cultural, deve fazê-lo, sem se preocupar com as formalidades da inauguração, pois nota que 
existe uma real necessidade, na freguesia de Alcoentre, de equipamentos desta natureza. -------- 
--- Questionou, o resultado da reunião com a AdO, anunciada na sessão anterior. ------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que houve uma reunião (desagradável) com o Presidente do 
Conselho de Administração da AdO mas ficou agendada para a primeira semana de Setembro, 
uma reunião com os Técnicos da AdO e da Câmara para se discutir vários pontos de discórdia. - 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando o ponto de situação da rotunda 
das Salgadas, em Aveiras de Cima. Sobre a campanha publicitária para o Concelho de 
Azambuja, considera, pelo que viu no Algarve, que é dinheiro mal gasto, uma vez que não 
informa suficientemente, de modo a cativar possíveis investidores para o Município. 
Questionando quais as vertentes da segunda parte da campanha. --------------------------------------- 
--- Questionou ainda qual a relação entre a Dra. Lucília e a empresa que ganhou o concurso 
para elaboração da campanha publicitária.---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que a Dra. Lucília Guerreiro é funcionária da Câmara Municipal de 
Lisboa e foi contratada pelo Município de Azambuja para traçar as linhas de uma campanha que 
seria posta a concurso entre empresas de marketing e comunicação social. Depois de efectuado 
o trabalho, os serviços da Câmara fizeram o concurso. A empresa que ganhou irá fazer a 
implementação da campanha. Entretanto, no âmbito da gestão de pessoal e por considerar esta 
campanha de extrema importância para o concelho, decidiu requisitar da Dra. Lucília à Câmara 
de Lisboa, pelo período de um ano. A Dra. Lucília não tem nada que ver com a empresa que 
ganhou o concurso para elaboração da campanha publicitária para o Concelho de Azambuja. ---- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou o porquê de ter sido a Dra. Lucília a fazer a 
apresentação, se nada tem a ver com a empresa que está a elaborar a campanha e quais as 
funções que exerce actualmente na Câmara.------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo ter ficado com a mesma ideia, de que a Dra. 
Lucília pertencia à empresa ganhadora do concurso. Questionou então qual a real razão da 
requisição se a responsabilidade da campanha será atribuída à empresa que ganhou o 
concurso. Até porque existe alguma dificuldade em contratar pessoal para lugares realmente 
necessários, como os Centros Culturais de Alcoentre e Aveiras de Cima.------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a contratação de pessoal que não está vinculado à função 
pública requer vários passos de índole administrativo estipulados por Lei. A requisição de 
pessoal com vínculo à função pública é imediata, bastando um pedido de requisição, neste caso 
da Câmara de Azambuja, uma autorização, neste caso a Câmara de Lisboa e interesse por 
parte do funcionário, neste caso da Dra. Lucília. Existe toda a vantagem em ter nos serviços a 
pessoa que idealizou a campanha, de modo a fazer o acompanhamento e regularizar a sua 
concretização. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos solicitando documentação com o cronograma (o 
que está feito e o que falta fazer) e valores gastos na campanha (quer à pessoa que a idealizou, 
quer à empresa ganhadora do concurso). ----------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que essa informação foi fornecida à Deputada Municipal, Sra. 
Conceição Maurício.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador mencionou que a Sra. Deputada se encontra de férias.------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vice-presidente congratulando as Danças de Salão da Associação dos Casais 
das Boiças, pelo 5º lugar obtido na Alemanha, e pelo convite recebido para participar numa 
prova a realizar na Austrália. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------- 
--- Reiniciada a sessão o Sr. Presidente referiu ter recebido um ofício da Secretaria de Estado 
dos Assuntos Fiscais informando que a Câmara de Azambuja vai ser ressarcida dos impostos 
que foram isentos à Opel.--------------------------------------------------------------------------------------------  
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 15 de Abril de 2008 foi aprovada por maioria, 
com seis votos a favor e uma abstenção (Sra. Vereadora Ana Ferreira, PSD). A acta foi 
assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente 
distribuído pelos membros da Câmara.--------------------------------------------------------------------------- 

 ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – EMIA – Proposta Nº 60 / P / 2008-------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, atentas as novas competências da EMIA – Empresa Municipal de Infra-
estruturas da Azambuja, E. M., importa garantir a detenção pelo Município de Azambuja, da 
integralidade do seu capital social; -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que importa proceder à alteração dos estatutos da EMIA – Empresa Municipal 
de Infra-estruturas da Azambuja, E. M., tendo em vista cometê-la numa verdadeira Sociedade de 
Gestão Urbana, no sentido previsto no nº 2 do artigo 21º da Lei nº 53-F/2006, de 29 de 
Dezembro, em complemento da Sociedade de Reabilitação Urbana a instituir no âmbito da 
CULT;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que importa, igualmente, alterar os seus estatutos visando a inserção das 
competências de exploração e gestão de parques de estacionamento e a concessão de 
exploração de estacionamento pago no Concelho da Azambuja, tendo em vista prosseguir uma 
política sustentada de mobilidade e de promoção da utilização de transportes públicos, maxime, 
do transporte ferroviário, atento o aumento estrutural dos preços dos combustíveis; ----------------- 
--- Considerando que importa transferir para a EMIA – Empresa Municipal de Infra-estruturas da 
Azambuja, E. M. os terrenos tendo em vista a gestão e exploração dos parques de 
estacionamento pelo valor de mercado dos mesmos (€ 5 829 491,27), nos termos e com os 
fundamentos constantes no Relatório de Viabilidade Económica e Financeira (anexo II); ----------- 
--- Considerando que, atento o Relatório de Viabilidade Económica e Financeira (anexo II), 
importa efectuar um aumento de Capital Social da EMIA – Empresa Municipal de Infra-estruturas 
da Azambuja, E. M. no valor de €1 650 000,00, tendo em vista o fortalecimento dos seus capitais 
próprios;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que, nos termos do nº 2 do artigo 5º do Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, estas operações são consideradas in-
house, e, portanto, não estão sujeitas a procedimentos concursais; --------------------------------------  
--- Considerando que, no novo enquadramento, importa alterar o contrato-programa celebrado 
em Setembro de 2007, adaptando-o ao novo quadro financeiro que decorre das novas 
competências da EMIA, salvaguardando integralmente os mandamentos constantes no Regime 
Jurídico do Sector Empresarial Local, aprovado pela Lei nº 53-F/2006, de 29 de Dezembro;------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. que a Câmara aprove e submeta à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da 
alínea a) do nº 1 do art. 8º da Lei nº 53-F/2006, de 29 de Dezembro (RJSEL) e das alínea a), do 
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nº 6 do art. 64º e alínea l) do nº 2 do art. 53º, ambos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro (LAL), a aquisição para o 
Município da parte restante do capital social da EMIA – Empresa Municipal de Infra-estruturas da 
Azambuja, E.M., actualmente na posse de privados, pelo montante global de € 160.000,00, de 
acordo com as minutas constantes do anexo I;----------------------------------------------------------------- 
--- 2. que a Câmara aprove e submeta à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos das 
alíneas a), do nº 6 do art. 64º e alínea l) do nº 2 do art. 53º da LAL, as alterações aos Estatutos 
da EMIA – Empresa Municipal de Infra-estruturas da Azambuja, E.M. nos termos constantes no 
anexo III, com os fundamentos constantes na justificação em anexo IV e que o Presidente da 
Câmara Municipal seja mandatado para esse efeito em sede de Assembleia-geral da EMIA; ------ 
--- 3. que a Câmara aprove e proponha à Assembleia Municipal, nos termos da alínea a), do nº 6 
do art. 64º e alínea i) do nº 2 do art. 53º da LAL, a autorização da alienação dos imóveis à EMIA 
– Empresa Municipal de Infra-estruturas da Azambuja, E.M., descritos e avaliados nos termos do 
documento em anexo II, pelo valor global de €5 829 491,27, tendo em vista a construção de 
parques de estacionamento; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. que a Câmara aprove e proponha à Assembleia Municipal a isenção de IMT relativamente 
às transmissões dos imóveis referidos no ponto 3, nos termos do nº 2 do art. 12º da Lei nº 
2/2007, de 15 de Janeiro (LFL), atento o interesse público inerente à criação de parques de 
estacionamento no âmbito da política de mobilidade metropolitana, fomentando a utilização de 
transportes públicos, nomeadamente o transporte ferroviário; ---------------------------------------------- 
--- 5. que a Câmara aprove e proponha à Assembleia Municipal a exploração e gestão de 
parques de estacionamento e a concessão da gestão do estacionamento pago em vias públicas 
e em bens do domínio público, nos termos e com os fundamentos constantes no Relatório de 
Viabilidade Económica e Financeira (anexo II), à EMIA – Empresa Municipal de Infra-estruturas 
da Azambuja, E.M.;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 6. que a Câmara aprove e proponha à Assembleia Municipal a realização de um aumento de 
capital social da EMIA – Empresa Municipal de Infra-estruturas da Azambuja, E.M., no montante 
de € 1 650 000,00, ou seja, para um total € 1 900 000,00, nos termos da alínea a) do nº 1 do art. 
8º do RJSEL, das alíneas a), do nº 6 do art. 64º e alínea l) do nº 2 do art. 53º, ambos da LAL e nº 
2 do art. 14º dos Estatutos da EMIA referidos no ponto 2, conforme indicado no Relatório de 
Viabilidade Económica e Financeira (anexo II);----------------------------------------------------------------- 
--- 7. que a Câmara aprove e proponha à Assembleia Municipal mandatar o Presidente da 
Câmara para propor à Assembleia-geral da EMIA a celebração de Novo Contrato-programa e de 
Gestão, nos termos da minuta em anexo V, e de acordo com o art. 20º e art. 23º do RJSEL.” ----- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta tem por objectivos: adequar a EMIA à 
legislação em vigor, preparar a EMIA para ter capacidade de resposta para os desafios dos 
próximos anos, quer em termos de intervenção urbana, quer em termos de captação de fundos 
comunitários e possibilitar o financiamento de um conjunto de actividades que ocorram por 
parcerias público/ privadas. Na documentação distribuída propõe-se uma alteração dos 
Estatutos, no sentido de a tornar numa empresa instrumental da Câmara, com um campo de 
intervenção alargado (todas as operações que se decidir passar para a EMIA serão objecto de 
deliberação da Câmara). A EMIA ficará com capacidades estatutária para parcerias público/ 
privadas candidatáveis a vários fundos comunitários. É também necessário tornar a EMIA uma 
empresa municipal, através da aquisição das quotas dos sócios privados pois interessa, do 
ponto de vista do alargamento do âmbito de intervenção da EMIA que haja transferências de 
património da Câmara para a EMIA, que só será juridicamente possível se a Câmara se tornar 
detentora de 100% do capital, sob pena de se estar a beneficiar terceiros. Faz parte da 
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deliberação a concessão à EMIA do estacionamento, quer no interior da Vila, quer nos dois 
parques de apoio à CP. Deixou à consideração dos Srs. Vereadores a decisão de votar a 
proposta ponto por ponto ou num todo.---------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos referindo que o prazo de entrega da 
documentação não foi suficiente para que pudesse consultar várias entidades nas mais diversas 
áreas. Por isso considera de todo o interesse que a proposta fosse retirada para melhor análise 
da mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---O Sr. Presidente respondeu que não irá retirar a proposta porque também está marcada uma 
sessão extraordinária da Assembleia Municipal para discutir esta proposta. Todo este processo 
foi muito longo na medida em que existe legislação nova, quer ao nível das finanças locais, quer 
ao nível do sector empresarial local e por isso teve que ser objecto de diversas interpretações e 
opiniões que estão plasmadas na documentação distribuída. ---------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador referiu ainda que pelo Grupo do PSD a proposta pode ser votada de qualquer 
uma das duas formas sugeridas. Sobre os Estatutos questionou: pág. 2, artigo 4º, nº 1 
(…)”desenvolver uma política de solos eficiente, justa e equitativa, desenvolver programas de 
gestão urbana avançada e de regulação do mercado imobiliário” (…) (sempre considerou que a 
definição e desenvolvimento de políticas era competência dos órgãos eleitos); ainda no mesmo 
artigo, nº 2, “prossecução do seu objectivo” (a EMIA passará a ter imensas incumbências da 
Câmara); no mesmo artigo, alínea s) “desenvolver estudos e sistemas de gestão que visem a 
criação de sistema de tributação eficientes e equitativos ao nível dos impostos sobre o 
património imobiliário e das taxas municipais” (considera que apesar de muitas vezes não serem 
ouvidos, acredita que os Srs. Vereadores devem ter um palavra a dizer sobre a aplicação das 
taxas municipais); u) “desenvolver modelos de subsidiação selectiva em benefício dos cidadãos 
mais desfavorecidos de utilidades de interesse geral” (não entendeu o papel da EMIA na 
vertente de Acção Social); v) “desenvolver soluções de infra-estruturação e prestação de 
serviços de interesse geral nas áreas de gestão urbana especial” (não entendeu quais são as 
áreas de gestão urbana especial); ap) “fiscalizar nos termos previstos no nº 3, alínea c) do artigo 
5º do Decreto-lei nº 44/2005, de 23 de Fevereiro e no Decreto-lei 327/98, de 2 de Novembro, 
alterado pela Lei nº 99/99, de 26 de Julho, o cumprimento das disposições do Código da 
Estrada, das normas constantes de legislação complementar e dos Regulamentos e Posturas 
Municipais relativos ao estacionamento público no Município da Azambuja” (questionou se 
haverão fiscais da empresa a fiscalizar este tipo de situações); 5. “A EMIA poderá participar na 
constituição ou adquirir participações em associações, federações, cooperativas, fundações, 
sociedades comerciais ou outras pessoas colectivas e participar em qualquer tipo de parcerias 
adequadas ao desenvolvimento dos seus fins” (a EMIA pode participar no que quiser que o 
poder político não se poderá pronunciar); art. 7, nº 1, “a EMIA poderá emitir obrigações e outros 
títulos de dívida, nos termos da lei e nas condições estabelecidas pela Assembleia-geral” (a 
Assembleia-geral é constituída pelos detentores do capital, neste caso será a Câmara na 
pessoa do Sr. Presidente); 5. “Os membros dos órgãos sociais auferem ou não remuneração, 
consoante o que for deliberado em Assembleia-geral” (também aqui será o Sr. Presidente a 
decidir); art. 16º, 3. “O Conselho de Administração não poderá reunir nem tomar deliberações 
sem que esteja presente o seu Presidente ou quem o substitua ou devidamente representada a 
maioria dos seus membros” (não entendeu quando é que pode ou não reunir); art. 18, 2. “O 
Conselho de Administração poderá designar pessoal da EMIA para o exercício de funções de 
autoridade contidas no número anterior, sendo-lhes aplicável o estatuto previsto no artigo 
trigésimo terceiro do presente contrato” (questionou qual contrato); art. 27, e) “o produto da 
prestação de serviços e de cobranças de taxas, nomeadamente a taxa por gestão urbana 
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especial e outras a definir no Regulamento Municipal de Taxas” (não compreende se o 
Regulamento Municipal vai ter taxas para a EMIA, ou se a EMIA receberá taxas, ou parte das 
taxas pagas à Câmara); i) “as verbas decorrentes da canalização de taxas urbanísticas e de 
receitas de IMI numa lógica perequativa” (questionou se parte das receitas de IMI serão para a 
EMIA). Conclui, da análise dos Estatutos, que a EMIA vai substituir em muito a Câmara e os 
eleitos Municipais, pelo que não pode concordar com a Proposta. ---------------------------------------- 
--- Sobre o Plano de Desenvolvimento Estratégico da Iniciativa Empresarial, remeteu para a pág. 
28, iv) a “Regulação Eficiente do Mercado Imobiliário, corrigindo as diversas insuficiências 
genéticas do mercado imobiliário (inexistente fluidez, informação imperfeita, limitação estrutural 
de oferta) e eliminando falhas administrativas, propiciadoras de custos acrescidos e permissivas 
de actividades especulativas ineficientes (atrasos no processo de decisão, qualidade técnica 
insatisfatória, normativização procedimental decisória insuficiente)”, (conclui que tudo no 
mercado imobiliário no concelho de Azambuja está mal, sendo a EMIA a sua salvação); pág. 24, 
III, 1., “Neste aspecto, o principal desafio será tentar perceber o papel activo do sistema 
ecológico urbano e da qualidade da paisagem na estruturação e na qualificação de território 
urbanizado. Assim, do ponto de vista estritamente urbanístico deverá assistir-se a fortes 
mudanças de concepção do “verde”: - na zona histórica irão dominar os projectos de 
qualificação com forte carga histórica e patrimonial; - nas operações de “prestígio” (ex. frentes 
de rio), existirá um especial esforço de inovação, tentando-se extrair todas as vantagens 
decorrentes de experiências internacionais já desenvolvidas”, (questionou o que se pretende 
fazer nas margens do Rio da Milhariça); continuando: “Tal como diria Lefevre, “o direito à 
cidade” é o direito à diferença e todos têm de sentir ter um lugar na cidade. Assim, o sentimento 
de pertença e de identificação têm especial relevância na produção da urbanidade.”, (todas 
estas coisas são muito genéricas, não estão enquadradas nas realidades de Aveiras de Cima e 
de Manique do Intendente). No seu entender toda a documentação é muito generalista, não 
vendo nada prático, a aplicar no Município de Azambuja.---------------------------------------------------- 
--- Questionou ainda, sobre o anexo II, onde se situam os 1300 fogos de estacionamento dentro 
da Vila, por isso considera que deveria ser apresentado um mapa; como se chegou ao valor dos 
parques de estacionamento; diferença dos valores dos dois parques de estacionamento (233€ e 
210€/ m²). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Anexo V, em termos de realidade contabilística a Câmara irá pagar, até 2015, até 
656.250,00€, mas em termos de realidade dos números a Câmara vai continuar a pagar até ao 
ano 2026, até 522.170,00€, de qualquer das formas o dinheiro irá sair dos cofres da Câmara. ----             
--- Pretende ainda saber se os parques de estacionamento terão uma ligação directa à estação 
dos caminhos-de-ferro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o Anexo IV é um documento de enquadramento que define 
os princípios de filosofia, com citações de vários autores, de organização destas estruturas 
municipais, à luz do novo sistema empresarial local e das expectativas de intervenção das 
Câmaras, nas mais diversas áreas. O QREN privilegia quase exclusivamente, o 
desenvolvimento de actividades através de parcerias público/ privadas.--------------------------------- 
--- Os Estatutos da EMIA não significam que vai haver uma transferência do conjunto de 
competências, significam que a Câmara (no seu todo e não somente o Presidente) decide quais 
as atribuições a passar para a EMIA, assim os Estatutos já estão preparados, são 
possibilidades, para qualquer atribuição que a Câmara pretenda transferir. Qualquer atribuição 
que se faça à EMIA tem que ser objecto de deliberação da Câmara. Tudo isto pode ser jogado 
com o facto da Assembleia-geral (representada pelos detentores do capital, Presidente), que 
transmitirá em Assembleia-geral da EMIA o que for deliberado em sessão de Câmara, será um 
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mero veículo de transmissão das decisões tomadas em sessão de Câmara. Qualquer coisa que 
a EMIA decida fazer no âmbito das suas competências, ou serão por deliberação da Câmara, 
com sentido de encomendar à EMIA uma intervenção, ou a EMIA terá que propor à Câmara, 
para deliberação, uma intervenção que pretenda efectuar. -------------------------------------------------- 
--- Os Estatutos da EMIA estão preparados, até nalguns pontos para substituir competências da 
Câmara na área de Urbanismo porque existem duas operações que a Câmara pretende efectuar 
através da EMIA: a intervenção no miolo urbano de Aveiras de Cima e a constituição da 
Sociedade de Gestão Urbana, integrada nas Sociedades de Reabilitação Urbana, que terão 
intervenção na área de Urbanismo nas Áreas Crítica de Recuperação e Reconversão 
Urbanística, têm poderes, mediante autorização da Assembleia Municipal, de expropriação, 
fixação de taxas, colecta de receitas, etc.------------------------------------------------------------------------ 
--- Não há necessidade da proposta vir acompanhada de mapas pois os estacionamentos 
situam-se nos dois parques junto à CP e na zona de intervenção do POLIS. O objectivo em 
taxar o estacionamento no interior da Vila é reclamado pelos pequenos comerciantes porque os 
1.300 lugares estão quotidianamente ocupados, entre as 8 horas e as 20 horas, por veículos de 
pessoas que se deslocam até Azambuja para apanhar o comboio. Esta concessão à EMIA tem 
restrições que se prendem com o tarifário imposto pela Câmara e pela Assembleia Municipal e 
implica que a primeira de estacionamento seja grátis para que as pessoas possam parar para se 
deslocarem a qualquer loja, mas quem deixar o carro o dia inteiro, irá pagar cerca de 10€. Nos 
parques da estação (que serão requalificados), mais vocacionados para essas situações, haverá 
tarifas de 1€/ dia, 3€/ semana e 10€/ mês. A Vila será para moradores e estacionamentos de 
curta duração.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A requalificação dos parques da estação visa: ligação directa à estação, pavimentação, 
marcação, iluminação, guarda, instalações de apoio, etc. --------------------------------------------------- 
--- Os valores dos terrenos foram baseados num estudo de mercado elaborado por Consultores 
(foi distribuída informação) e com base no estudo foi calculado o valor médio dos terrenos.-------- 
--- Solicitou que no Anexo II, Estudo Económico, pág. 6, sejam alterados os valores da 4ª hora 
em 2011 para 564.354,16€ e em 2012 para 581.284,79€.--------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que na política nada acontece por acaso e 
considera que os Estatutos foram feitos de forma a esvaziar a Câmara de competências para o 
Conselho de Administração, o que considera extremamente grave. -------------------------------------- 
--- Concorda com a Sociedade de Reabilitação Urbana mas não com os princípios que se 
pretende sejam a base da sua criação.--------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que não pode haver contradições pois não se pode ser a favor 
da Sociedade de Reabilitação Urbana, contrariando os fundamentos legais para a criação da 
Sociedade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os Estatutos da EMIA ficarão preparados para receber as competências que a Câmara 
quiser atribuir. Existem quatro projectos que a Câmara pretende executar: concessão dos 
estacionamentos, intervenção no miolo urbano de Aveiras de Cima, Sociedade de Gestão da 
Sociedade de Reabilitação Urbana e transformação da Praça de Touros num Centro Multiusos. - 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que qualquer modelo não pode esvaziar a Câmara 
de competências. Solicitou que a proposta seja votada ponto por ponto. -------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que as pessoas que foram escolhidas, por método aprovado em 
Assembleia, para sócias da EMIA, tinham uma participação de 24,5% cada e a Câmara 
desenvolveu um longo processo de negociações que tiverem respostas diferentes de cada uma 
das empresas. A Acoril (através do administrador) começou por pedir bastante dinheiro pela 
venda da sua participação e a empresa Torrão referiu aceitar as condições que fossem aceites 
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pela Acoril. As quotas, de 2004, no valor de 67.500€ foram vendidas por 80.000€, em 2008 
através do valor contabilístico actual da EMIA. ----------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Dr. Ricardo Portela, Chefe da Divisão Financeira, explicando, sobre os parques de 
estacionamento, que o valor do m² é único havendo apenas, na área ocupada pelas condutas 
da EPAL, um coeficiente de depreciação, têm também áreas diferentes, o que diverge o valor 
final. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o Contrato-programa, referiu que as cláusulas onde constam os valores anunciados 
pelo Sr. Vereador são cláusulas de segurança, para compromissos já assumidos e eventuais 
necessidades à data proposta. O contrato-programa prevê, quase obrigatoriamente a revisão do 
mesmo em 2015. O que está na base de tudo, é uma intervenção que a EMIA irá fazer, se a 
Câmara o entender, de promoção do desenvolvimento local, para a qual se transferirá o valor 
que a Câmara entenda financiar.----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre pretendendo deixar claro que não é paladino das 
engenharias financeiras, é um eufemismo que deve ser abolido das práticas das entidades 
públicas. Na perspectiva de serem os munícipes a pagar todas as facturas das pretensões da 
Câmara, considera necessário que toda esta matéria seja devidamente esclarecida (finalidades 
e objectivos), até porque as coisas relativamente à EMIA não são suficientemente claros, pois 
continua a aguardar a entrega do relatório de contas. -------------------------------------------------------- 
--- Relativamente às questões a discutir, sobre a aquisição da parte restante do capital social 
dos sócios privados, em tempos, quando do levantamento do problema com a Acoril, manifestou 
que a amortização da quota iria custar mais dinheiro à Câmara, o que está a ser pago agora e 
podia ter sido evitado, se se tivesse agido de outra forma. -------------------------------------------------- 
--- Os Estatutos estão desenhados no sentido de procurar aprovar o que o Regime Jurídico 
permite aproveitar em termos de empresas públicas municipais. Este regime jurídico será bom 
ou mau, consoante o uso que lhe for dado pelo Executivo Camarário, que atribuirá 
competências à EMIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A autorização para alienação de imóveis torna-se mais complicada por uma série de 
questões: quais imóveis, pois não há uma descrição física e legal dos imóveis a transmitir (artigo 
e registo do prédio que permita a identificação na Conservatória), nem qualquer identificação no 
Relatório de Contas apresentado em Abril, nem a sua valorimetria no Balanço. Existe uma nota 
na avaliação que reporta todos os valores para Dezembro de 2007.-------------------------------------- 
--- Relativamente ao valor atribuído aos terrenos, pese embora a sua ignorância, considera os 
valores exagerados, uma vez que estão sujeitos a servidão ferroviária, que não lhes permite 
qualquer aproveitamento a não ser semelhante ao que a Câmara pretende dar. Por isso tudo 
recomendaria que houvesse auscultação a outra entidade, para que se pronunciasse acerca do 
valor dos terrenos. Os peritos que efectuaram o estudo baseando-se apenas no método 
comparativo, patente no Anexo IV. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- A concessão do benefício fiscal à EMIA liga-se à exploração de parques de estacionamento e 
concessão da gestão do estacionamento pago em vias públicas e em bens do domínio público, 
entende que o benefício fiscal a manter-se o parqueamento tarifado não tem razão de ser. No 
que diz respeito à concessão da gestão dos parques, não tem objecção. Não concorda com o 
tarifário a aplicar aos parques de estacionamento que visam a utilização da via-férrea, pois terão 
que potenciar a utilização de transportes públicos. Concorda com o tarifário para os 
estacionamentos dentro da Vila, pois entende ser um mecanismo para melhor gerir o espaço 
público urbano permitindo uma maior rotação dos parques e minorar o problema do 
estacionamento permanente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Sobre o aumento do capital social da EMIA, deixa expresso que não concorda com a 
avaliação e por isso também não poderá aceitar o aumento de capital. ---------------------------------- 
--- Relativamente ao contrato-programa e de gestão da EMIA, fundamentalmente está 
interligado ao estudo base apresentado que visa dar alguma roupagem a todo o processo. 
Existem afirmações que estão longe de ser verdade segundo a decisão sobre o direito de 
propriedade em matéria do Tribunal Constitucional, como por exemplo, “no direito nacional o 
direito de construção e edificação é inerente ao direito de propriedade”.--------------------------------- 
--- O Sr. Presidente reconheceu que já deveria ter apresentado à Câmara as contas da EMIA de 
2007 (aprovadas em Março) e as contas do 1º semestre de 2008 mas considera que este lapso 
não é suficiente para se afirmar que não tem havido transparência na gestão da EMIA, porque 
para além do Conselho geral, que controla este tipo de situações, tem tido a preocupação de na 
informar trimestral à Assembleia Municipal, incluir um capítulo dedicado à EMIA, com 
informação financeira, técnica, etc. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- A questão do benefício fiscal é irrelevante porque sendo a EMIA, uma empresa estritamente 
municipal, acaba por se traduzir numa transmissão de verbas entre o Município e a empresa 
municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os parques junto à estação necessitam de uma grande intervenção e de investimento em 
despesas de manutenção (vigilância, guarda, iluminação pública, electricidade, água, etc.). A 
receita esperada para 2009 é de 70.000€, o que mal cobrirá a componente de exploração, sem 
falar no investimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quando se fala da abdicação de competências dos órgãos eleitos e a transferi-las para a 
EMIA, não corresponde à verdade. Pois a criação de empresas municipais, com competências 
específicas não faz com que as Câmaras abdiquem das funções do seu exercício 
democraticamente expresso nas eleições. Estão a preparar as empresas para, caso os órgãos 
eleitos entendam, atribuir determinadas competências, que possam ser recebidas pela empresa. 
--- O Dr. Ricardo Portela informou que o terreno poente está devidamente documentado nas 
finanças e na conservatória e será presente nas contas do 1º semestre de 2008. O parque de 
estacionamento nascente, não se encontra nas contas de 2007, porque tem o terreno 
fraccionado em dois: num prédio rústico, que está a aguardar a visita para parecer do Instituto 
Geográfico Português (dia 9 de Setembro) e outra parcela está registada, na conservatória e 
nas finanças mas só foi inventariada em 2008 (proveniente de uma desafectação de domínio 
público). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
--- A Proposta n.º 60 / P / 2008 foi votada por pontos: -------------------------------------------------------- 
1.1. Aquisição da parte restante do Capital Social---------------------------------------------------------  
--- Aprovado por maioria com quatro votos a favor (Grupo do PS), uma abstenção (Grupo da 
CDU) e dois votos contra (Grupo do PSD). ---------------------------------------------------------------------- 
1.2. Alteração de Estatutos----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Aprovado por maioria com cinco votos a favor (Grupo do PS e da CDU) e dois votos contra 
(Grupo do PSD). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.3. Autorização de Alienação de Imóveis --------------------------------------------------------------------  
--- Aprovado por maioria com quatro votos a favor (Grupo do PS), duas abstenções (Grupo do 
PSD) e um voto contra (Grupo da CDU).------------------------------------------------------------------------- 
1.4. Concessão de Benefício Fiscal à EMIA ------------------------------------------------------------------  
--- Aprovado por maioria com quatro votos a favor (Grupo do PS), duas abstenções (Grupo do 
PSD) e um voto contra (Grupo da CDU).------------------------------------------------------------------------- 
1.5. Exploração e Gestão de Parques de Estacionamento e Concessão da Gestão do 
Estacionamento Pago em Vias Públicas e em Bens do Domínio Público -------------------------  
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--- Aprovado por maioria com seis votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra 
(Grupo da CDU). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.6. Aumento do Capital Social da EMIA ----------------------------------------------------------------------  
--- Aprovado por maioria com quatro votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do 
PSD e da CDU).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.7. Novo Contrato-programa e de Gestão da EMIA ------------------------------------------------------  
--- Aprovado por maioria com quatro votos a favor (Grupo do PS), uma abstenção (Grupo da 
CDU) e dois votos contra (Grupo do PSD). ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre apresentou a declaração de voto que a seguir se transcreve:---  
--- “A CDU entende fundamentar o seu voto contra nos pontos 3., 4. e 6. porquanto discorda da 
avaliação efectuada relativamente aos imóveis a serem alienados à Empresa Municipal. 
Relativamente ao ponto 5. entende que na verdade esta deveria de contemplar a gratuitidade do 
estacionamento junto à estação do caminho de ferro, tendo em conta a promoção da utilização 
da rede ferroviária em desfavor do transporte privado.” ------------------------------------------------------  
Ponto 2 – Revisão Orçamental – Proposta Nº 61 / P / 2008----------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o teor da Proposta nº 60/P/2008 relativamente à EMIA – Empresa Municipal de Infra-
estruturas da Azambuja, E.M.; -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a viabilidade legalmente prevista de, nas revisões orçamentais, poderem ser utilizadas outras 
receitas que as autarquias estejam autorizadas a arrecadar como contrapartidas, 
designadamente, as decorrentes da proposta atrás mencionada; ----------------------------------------- 
--- a necessidade de criação de nova rubrica da despesa no Orçamento, dada a sua 
imprevisibilidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a aprovação de uma Modificação ao Orçamento, materializada na 2ª Revisão ao Plano 
Plurianual de Investimentos e aos Orçamentos da Receita e da Despesa, nos termos da alínea 
c), do nº 2, do art. 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 
5-A/2002, de 11 de Janeiro; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. que a deliberação a aprovar esta proposta seja sujeita à aprovação da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea a) do art. 64º, conjugado com a alínea b) do nº 2, do art. 53º do 
citado diploma.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Dr. Ricardo Portela esclareceu que esta proposta decorre da anterior e da viabilidade, 
legalmente prevista, para poderem ser utilizadas outras receitas que as Autarquias estejam 
autorizadas a arrecadar com contrapartidas, designadamente as decorrentes da proposta 
anterior e da necessidade de introdução de nova rubrica de despesa no orçamento dada a sua 
imprevisibilidade e que não estava afecta a qualquer plano. ------------------------------------------------ 
--- Esta proposta de revisão orçamental apresenta, do lado da receita a alienação dos terrenos e 
do lado da despesa um conjunto de reforços, incluindo a rubrica criada. --------------------------------    
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 61 / 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 3 – Processo nº 87/03 – AAREU – Ressarcimento de Despesas – Proposta Nº 62 / P / 
2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: Exposição apresentada por Gertrudes Laurentina Morais----------------------------------- 
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--- Considerando o processo nº 87/03-AAREU, em nome de Gertrudes Laurentina Morais, 
alteração e ampliação de moradia geminada, com pedido de constituição em regime de 
propriedade horizontal; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o requerimento apresentado pela requerente que se junta como Anexo 1, onde 
esta solicita o pagamento relativo à rectificação de uma escritura de propriedade horizontal; ------ 
--- Considerando a informação técnica nº 15/CR/DGU/2008 – Anexo II, onde se conclui pela 
responsabilidade desta Câmara Municipal na produção do dano; ----------------------------------------- 
--- Considerando o recibo nº 7582 no valor de 325,65€, apresentado pela requerente – Anexo III.  
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara Municipal delibere, nos termos dos nº 3 e 4 do artigo 7º e do nº 2 do artigo 9º da 
Lei nº 67/2007, de 31 de Dezembro – Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do 
Estado e Demais Entidades Públicas, assumir a responsabilidade e consequente pagamento do 
valor de 325,65€ dispendidos pela requerente com a rectificação à escritura de propriedade 
horizontal.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta diz respeito a uma compensação a atribuir a 
um munícipe, em função de um erro dos serviços de Urbanismo relativamente a um processo de 
constituição de propriedade horizontal. O que levou a que a munícipe tivesse que fazer uma 
rectificação na escritura, que implicou o pagamento da importância de 325,65€, a Câmara 
considera que é de toda a justiça o ressarcimento da munícipe. ------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos afirmando não estar contra o ressarcimento da 
munícipe por um erro dos serviços da Câmara, mas considera que a culpa não deve morrer 
solteira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre chamando a atenção para a entrada em vigor da nova 
Lei de Responsabilização do Estado, que visa acabar com o costume ligeiro, de atribuição de 
responsabilidades ao serviço, como um todo. ------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 62 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 4 – Processo Disciplinar – Aplicação de Pena de Multa – Proposta nº 23 / V-JMP / 
2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara Municipal de Azambuja, é o órgão competente para aplicar a funcionários ou 
agentes penas disciplinares, conforme o disposto no artigo 18º e artigo 67º, nº 1, ambos do 
Decreto-lei nº 24/84, de 16 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara aprove aplicar a pena de multa no valor de 50,00 euros (cinquenta euros) no 
âmbito do processo disciplinar nº 2/2008, nos termos e com os fundamentos do relatório.”--------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que a proposta vem em sequência de um 
processo disciplinar, depois de todos os trâmites legais, solicita-se à Câmara a aprovação da 
aplicação da pena de multa no valor de 50€.-------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre solicitando maiores esclarecimentos acerca dos 
factos e do pedido da pena em causa.---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que todo o processo esteve disponível para 
que os Srs. Vereadores o pudessem consultar. Adiantou que o processo foi levantado porque 
um funcionário teve um comportamento menos correcto para com a Directora de Departamento, 
tendo havido lugar a participação e consequente abertura de procedimentos. A instrutora do 
processo sugere a aplicação de multa no valor de 100€, com pena suspensa por um ano mas 
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entendeu que a pena não deveria ser suspensa daí propor a aplicação da pena de multa no 
valor de 50€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos referindo que todas estas situações são 
complicadas e por isso já se disponibilizou a fazer reuniões privadas para se discutir este tipo de 
assuntos. Pela leitura que fez de todo o processo, apesar de não aprovar o comportamento do 
funcionário considera que não foi nada muito grave mas o processo também não é clarificador.--   
--- Uma vez posta a votação secreta foi a Proposta n.º 23 / V-JMP / 2008 aprovada com cinco 
votos Sim e dois votos em Branco. -------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 5 – Atribuição de Apoio Monetário a Funcionário Municipal – Proposta nº 22 / V-JMP 
/ 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre esteve impedido de participar na discussão e votação da 
proposta, devido à sua actividade profissional. ----------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que no exercício de funções inerentes ao controlo de pessoas e viaturas no parque oficinal da 
Câmara Municipal de Azambuja, o funcionário José Luís Alexandre Pereira foi no passado dia 31 
de Julho agredido fisicamente, coagido e ofendido por terceiro;-------------------------------------------- 
--- que o referido funcionário apresentou queixa contra o alegado agente que praticou os factos 
supra descritos, e desejando contra o mesmo prosseguir o respectivo procedimento criminal;----- 
--- que a remuneração auferida pelo funcionário na Câmara Municipal de Azambuja, não permite 
claramente custear a totalidade das despesas inerentes ao patrocínio judiciário que um processo 
deste tipo exige. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. que a Câmara aprove conceder apoio judiciário ao funcionário – José Luís Alexandre 
Pereira –, na modalidade de pagamento das despesas e custas judiciais que este tiver que vir a 
liquidar no âmbito do processo judicial instaurado contra o agressor, a decorrer os seus trâmites 
legais no processo de inquérito nº 298/08.6GBCTX, bem como na modalidade de patrocínio 
judiciário, através da disponibilização dos serviços do consultor jurídico desta Câmara Municipal; 
--- 2. que a Câmara proceda à liquidação da totalidade das despesas e custas judiciais que o 
tribunal vier a fixar, bastando para o efeito apresentação de documento comprovativo da 
despesa.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que um funcionário, aquando do exercício 
das suas funções no parque oficinal municipal, foi abordado no sentido de deixar entrar uma 
viatura estranha no parque da Câmara, perante a recusa do funcionário, este foi ameaçado e 
agredido com uma navalha, no braço, tendo que receber tratamento hospital. Perante tudo isto o 
funcionário dirigiu-se à GNR para apresentar queixa, depois solicitou auxílio de um advogado 
para representá-lo em Tribunal. Por tudo isto propõe que a Câmara suporte as despesas em 
Tribunal, uma vez que o funcionário recusou a disponibilização dos serviços do consultor jurídico 
da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 22 / V-JMP / 2008 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 6 – Atribuição de Apoios Financeiros:----------------------------------------------------------------  
6.1. Acção Educativa – Proposta nº 20 / VP / 2008 ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias 
locais estabelecido pelo Dec. Lei nº 159/99 lhes compete “apoiar o desenvolvimento de 
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actividades complementares de acção educativa”, bem como “participar na prestação de 
cuidados de saúde continuados no quadro de apoio social à dependência”;---------------------------- 
--- Existem jovens portadores de deficiência, residentes no Concelho, a frequentar cursos de 
formação profissional no Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor – Caldas da Rainha;--- 
--- Não existe o mesmo tipo de oferta educativa no Concelho de Azambuja;---------------------------- 
--- As famílias destes jovens não têm capacidade económica para suportar a totalidade dos 
custos de deslocação; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal de Azambuja tem apoiado estes jovens e famílias nos anos lectivos 
anteriores; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Que a Câmara Municipal de Azambuja delibere atribuir um apoio financeiro no valor de 
1090€/ mês às famílias dos 3 jovens (G. Alves, C. Santos e D. Santos) de forma a assegurar o 
transporte para o Centro no ano lectivo 2008/ 2009; ---------------------------------------------------------- 
--- 2. Que o referido valor que permite assegurar o transporte na deslocação para as Caldas da 
Rainha dos 3 jovens seja dividido por cada uma das famílias (363,50€); -------------------------------- 
--- 3. Que cada uma das famílias se comprometa a entregar no DISC – Divisão de Saúde e 
Acção Social, comprovativo da despesa efectuada.”---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta visa a atribuição de apoio financeiro no 
valor de 363,50€/ mês (mediante a apresentação de comprovativo), a três jovens do Município 
que frequentam cursos de formação profissional no Centro de Educação Especial Rainha D. 
Leonor, nas Caldas da Rainha, uma vez que não existe este tipo de oferta educativa no 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 20 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. --------- 
6.2. 31º Grande Prémio Internacional de Ciclismo de Torres Vedras – Proposta nº 25 / V-ML 
/ 2008 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse municipal, de natureza Cultural, 
Desportiva e Recreativa, - cfr. al. b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------- 
--- que entre os dias 11 e 15 de Julho de 2008 se realizou o 31º Grande Prémio Internacional de 
Ciclismo de Torres Vedras, organizado pela União Desportiva do Oeste;-------------------------------- 
--- que o Município de Azambuja tem estado associado a este evento desde o seu início e que 
ao longo dos anos tem sido um dos seus patrocinadores; --------------------------------------------------- 
--- que esta prova teve uma partida em Manique do Intendente. ------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 2.500€, à União Desportiva do 
Oeste, a título de patrocínio da partida em Manique do Intendente.” -------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal pediu desculpa pelo facto da proposta apenas ser presente a 
deliberação de Câmara depois de ocorrido o evento mas, tal como tem ocorrido noutros anos, a 
Câmara decidiu transportar uma etapa desta prova para Manique do Intendente de modo a 
proporcionar alguma visibilidade às freguesias do Alto Concelho. ----------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 25 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
6.3. EBI de Azambuja e EB 2, 3 de Aveiras de Cima – Proposta nº 26 / V-ML / 2008------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Tendo em conta:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 1. as responsabilidades legais (Dec. Lei 159/99) e morais da autarquia relativamente aos 
equipamentos educativos; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. a futura transferência de competências para as autarquias da manutenção das Escolas 
Básicas 2, 3 e Integradas; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. a existência de um programa de candidatura da DREL à pintura de escolas, a que se 
candidataram a EBI de Azambuja e a EB 2, 3 de Aveiras de Cima; --------------------------------------- 
--- 4. os limites financeiros dessas candidaturas serem 18.000€ e 15.000€ respectivamente; ------ 
--- 5. os custos das pinturas serem superiores aos limites financeiros. ----------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a atribuição de apoios financeiros à EBI de Azambuja no valor de 5.098,43€ e à EB 2, 3 de 
Aveiras de Cima no valor de 3.698,40€.-------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que este programa surge através da DREL, em que 
patrocina todas as escolas do país para pinturas mas os limites não são proporcionais às áreas 
das escolas. Daí propor-se a atribuição de apoio financeiro, à EBI de Azambuja e à EB 2, 3 de 
Aveiras de Cima, para complemento à comparticipação da DREL.---------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 26 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
7. Informações--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1. Informação N.º 9 / P / 08 -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 23 de Julho, que se anexam:---- 
--- 9ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 8ª Alteração ao Plano de Actividades.------------------------------------------------------------------------- 
--- 6ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.”------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
7.2. Informação N.º 10 / P / 08 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 11 de Agosto, que se anexam:-- 
--- 10ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
--- 9ª Alteração ao Plano de Actividades.------------------------------------------------------------------------- 
--- 7ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.”------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
7.3. Informação N.º 11 / P / 08 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 20 de Agosto, que se anexam:-- 
--- 11ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
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--- 2ª Alteração ao orçamento da Receita ------------------------------------------------------------------------ 
--- 10ª Alteração ao Plano de Actividades. ----------------------------------------------------------------------- 
--- 8ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.”------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Antes da leitura da Minuta da Acta o Sr. Presidente informou estar disponível para a 
realização de uma sessão privada, com os Srs. Vereadores, para análise do CD entregue com a 
versão definitiva do Plano de Acção.------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Marco Leal informou que para além da representação do Concelho através das Danças 
de Salão da Associação dos Casais das Boiças na Austrália, também o Centro Hípico Lebreiro 
esteve representado por três atletas no Campeonato do Mundo de Horse ball, onde se sagraram 
vice campeões e quatro atletas do Município estarão presentes no Campeonato do Mundo de 
Karaté.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezanove horas e quinze minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião. 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------ 


