
10.De2.09

... ACTA DA REUNTÃO OnolruARA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO
DIA 1O DE DEZEMBRO DE 2009.
--- LOCAL DA REUNIÃO - Salão Nobre dos Paços do Concelho
-- A reunião teve início às quinze horas e dez minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do PS,
o Sr. Vice,oresidente Luís Manuel Abreu de Sousa e os Srs. Vereadores, Marco Antonio Martins
Leal Pereira, Ana Maria Correia Ferreira, Silvino José da Silva Lúcio e Marília Oliveira Inácio
Henriques, pela Coligação "Pelo Futuro da Nossa Terra", o Sr. Vereador AntÓnio Jorge de
Oliveira Lopes e pelo Grupo da CDU, o Sr. Vereador Antonio José da Fonseca Nobre.
-- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria lrene
Lameiro dos Santos.

ANTES DA ORDEM DO DIA
... ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES---------.
-- O Sr. Vice-presidente informou que irá presidir à presente reunião e que o Sr, Presidente será
substituído pela Sra. Vereadora Marília Henriques,
-- O Sr. Vice-presidente solicitou a substituição da última folha da Proposta no 19-A lP 12009 e
a inclusão da Proposta n0 20-A lP 12009 na Ordem de Trabalhos.-------
*- A inclusão da proposta foi aprovada por unanimidade
-.- TNTERVENçOES DO PÚBLICO -------------
-- lnterveio o Sr. José Rodrigues de Almeida congratulando-se com a desactivação do semáforo

à entrada de Aveiras de Baixo (sentido Azambujal Aveiras). CónsiderarQue o sinal não tem

validade nenhuma e que se torna perigoso para quem circula düranlqãnoite, pois quando se

ultrapassa o limite de velocidade, o sinal cai para vermelho e as pessoas ficam paradas num

local ermo e perigoso, podendo ser vitimas de algum crime, tal como aconteceu em Vila Chã de

Ourique, Por isso congratula-se com o acolhimento de uma sugestão que tinha deixado há uns

meses atrás e espera que seja uma decisão definitiva.
-- Questionou ainda se existe alguma novidade sobre o problema que trouxe na sessão de

Câmara anterior, referente a uma estrada próxima do terreno de um familiar seu. :-----
-- O Sr. Vice-presidente respondeu que o sinal apenas se encontra desligado, não acreditando
que seja desactivado, pois a sua colocação à entrada a vila foi uma batalha travada pela Junta

de Freguesia, de modo a obrigar à redução de velocidade antes da entrada da povoação.------
-- Sobre o arranjo da estrada informou que apenas se encontra adiada devido ao mau tempo,

sendo que a intervenção já se encontra programada pelos serviços da Câmara'
-.. TNTERVENçOES DOS SENHORES VEREADORES
-- Interveio o Sr. Vereador Antonio Nobre questionando os desenvolvimentosacerca do
relacionamento da Câmara com a Aguas do Oeste - AdO'-------
-- Informou ainda que foi enviado um e-mail ao PCP, a questionar o Biotério, na perspectiva de
que é uma iniciativa inserida nas compensações pela deslocalização do novo aeroporto, será
candidatado a fundos comunitários mas que será uma iniciativa privada. O e-mail questiona
ainda a aceitabilidade de uma infra-estrutura que visa a criação de animais para testes médicos,
uma vez que existe uma lei específica de protecção dos animais, tanto que o transporte de
animais vivos rege-se por um conjunto de regras impostas pela Comunidade Europeia. A
pessoa em causa sugere que a Câmara reflicta sobre a pertinência e as implicações de um
investimento desta natureza, Informou ainda que o'PCP irá elaborar uma resposta ao e-mail
referido, pois considera que são vinculadas uma série de questões pertinentes sobre a
implementação do Biotério no Município de Azambuja.--
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--- Interveio o Sr. Vereador Silvino Lúcio que sobre a questão colocada relativamente à AdO, 
respondeu que estão a ser desenvolvidas uma série de demarches por parte da Câmara para 
contrapor todos os incumprimentos da empresa. --------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador Jorge Lopes pretendendo informar a Câmara de que a Coligação 
“Pelo Futuro da Nossa Terra” vai solicitar reuniões com os Conselhos de Administração da 
Águas do Oeste – AdO e da Águas da Azambuja – AdAz, no sentido de, no primeiro caso, ouvir 
de viva voz, o ponto de vista da empresa em relação ao diferendo com a Câmara e, no segundo 
caso, fazer o ponto de situação da concessão. Depois irão pronunciar-se com todo o detalhe 
sobre alguns aspectos fundamentais de ambas as concessões.-------------------------------------------      
--- APROVAÇÃO DE ACTAS---------------------------------------------------------------------------------------  
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 10 de Novembro de 2009 foi aprovada por 
maioria, com seis votos a favor e uma abstenção (Sra. Vereadora Marília Henriques). 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 – Definição dos Termos de Referência, Minuta de Contrato de Planeamento para a Elaboração do Plano de Pormenor do Parque Temático – Lusolândia – Unidade de Execução I – Azambuja (PPPTL-UE1-AZB) – Participação Preventiva e Sujeição do Plano a 
Avaliação Ambiental Estratégica – Proposta Nº 12-A / P / 2009----------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Assunto: Definição dos Termos de Referência, minuta de Contrato de Planeamento para a 
elaboração do Plano de Pormenor do Parque Temático – Lusolândia – Unidade de execução I – 
Azambuja (PPPTL-UE1-AZB), participação preventiva e sujeição a avaliação ambiental 
estratégica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que à Câmara Municipal de Azambuja, no âmbito das suas atribuições, visa a prossecução 
do interesse público e, através dele, a satisfação das necessidades colectivas inerentes aos 
direitos e legítimos interesses dos munícipes; ------------------------------------------------------------------ 
--- que a definição do regime do uso do solo, da organização de redes e sistemas urbanos e dos 
parâmetros de aproveitamento do solo é competência do município, através dos instrumentos de 
planeamento territorial; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o município deve promover a execução coordenada e programada do planeamento 
territorial com a colaboração das entidades públicas e privadas e com os particulares; -------------- 
--- a Informação Técnica 39/DU/DIR/2009; ---------------------------------------------------------------------- 
--- os Termos de Referência para a elaboração do PPPTL-UE1-AZB; ------------------------------------  
--- o Contrato de Planeamento, em minuta.---------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – a aprovação da elaboração do Plano de Pormenor do Parque Temático – Lusolândia – 
Unidade de Execução I – Azambuja e os respectivos Termos de Referência, de acordo com o nº 
1 do artigo 74 do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) publicado pelo 
DL 380/99 de 22 de Setembro na redacção dada pelo DL 316/2007 de 19 de Setembro, assim 
como a abertura de um período de participação preventiva, pelo prazo de quinze dias úteis, para 
a formulação de sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer questões 
que possam ser consideradas no âmbito do respectivo procedimento de elaboração como 
determina o nº 2 do artigo 77 do RJIGT; ------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – a aprovação da minuta de Contrato de Planeamento em anexo; ---------------------------------- 
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--- 3 – que a Câmara delibere sujeitar o plano ao procedimento de avaliação ambiental 
estratégica.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou estar presente o Sr. Arquitecto Miguel Marques dos Santos 
para prestar os esclarecimentos que os Srs. Vereadores entendam como necessários. ------------- 
--- Interveio o Sr. Arquitecto Marques dos Santos esclarecendo que a grande diferença em 
relação às propostas retiradas em anteriores sessões tem que ver com a minuta de contrato, 
que foi bastante alterada. Relativamente aos termos de referência, apenas foi reformulado o 
prazo de execução.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando até que ponto, a entrada em vigor do 
PROT poderá influenciar este Plano de Pormenor.------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Arquitecto respondeu que este Plano de Pormenor deverá obedecer às regras 
estabelecidas no PROT, mas não existem questões muito específicas e não haverá uma relação 
directa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador Jorge Lopes que numa perspectiva de responder à dúvida suscitada 
pelo Sr. Vereador Nobre referiu que, como é do conhecimento de todos, o PROT prevê a 
criação de 4 áreas turísticas, uma delas em Azambuja/ Rio Maior, nas quais estão previstas a 
construção de parques temáticos, entre os quais a Lusolândia.-------------------------------------------- 
--- Relativamente às diferenças entre a proposta agora apresentada e as propostas retiradas, 
considera que importa referir que a principal alteração tem que ver com a minuta de contrato de 
planeamento. A alteração apresentada garante mais direitos ao Município de Azambuja, 
nomeadamente no que respeita aos direitos de autor, que ficaram claramente consagrados; 
garante também que o Concelho de Azambuja, à semelhança do Concelho de Alenquer, não 
terá qualquer comparticipação nos custos pela elaboração do Plano de Pormenor; e também 
ficou claramente consagrado, o que tinha suscitado na última reunião de Câmara, que um 
projecto desta natureza, uma vez que envolvia alteração do solo, carecia obrigatoriamente de 
uma avaliação ambiental estratégica. -----------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 12-A / P / 2009 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupo do PS e Coligação) e uma abstenção (Grupo da CDU). -------------------------- 
--- O Sr. Vereador Jorge Lopes apresentou a Declaração de Voto que a seguir se transcreve:--- 
--- “Declaração de Voto----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Antes de mais, quero saudar o Sr. António Domingues, principal rosto e dinamizador do 
projecto “Lusolândia”, pela sua coragem de impulsionar um empreendimento inovador, diferente 
e qualificado, capaz de gerar riqueza local, criar postos de trabalho diferenciados e colocar 
Azambuja nas principais roteiros turísticos europeus.--------------------------------------------------------- 
--- E quero saudá-lo também pela determinação e persistência. Por nunca ter desistido de 
realizar este importante projecto, não obstante todas as contrariedades que se verificaram ao 
longo destes últimos 20 anos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quanto à Proposta nº 12-A / P / 2009, relativa aos Termos de Referência e ao Contrato de 
Planeamento para a elaboração do Plano de Pormenor do Parque Temático – Lusolândia – 
Unidade de Execução I – Azambuja, em nome da Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra, quero 
dizer o seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Na sessão de Câmara do passado dia 10 de Novembro, o Sr. Presidente retirou a Proposta 
nº 12-A / P / 2009 porque foi incapaz de responder às questões de carácter técnico e político 
que então coloquei. Por exemplo, o Sr. Presidente não conseguiu responder porque havia 
divergências entre as áreas previstas no documento dos Termos de Referência e as áreas que 
constavam da Ficha de Projecto do Programa de Acção Territorial. Tal como também não foi 
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capaz de responder porque a Minuta do Contrato de Planeamento previa que a Câmara de 
Azambuja comparticipasse financeiramente a elaboração do Plano de Pormenor quando a 
referida Ficha de Projecto do PAT consagrava que o custo da elaboração (255 mil euros) seria 
integralmente suportado pelo Promotor, pela Administração Central e por Fundos Comunitários.- 
--- Depois, na sessão de Câmara do dia 24 de Novembro, o Sr. Presidente voltou a retirar a 
mencionada proposta porque demonstrei de forma clara que a Minuta de Contrato de 
Planeamento referente ao Concelho de Azambuja era substancialmente diferente da que tinha 
sido aprovada pela Câmara de Alenquer 24 horas antes e que a previsível alteração do uso do 
solo implicava a realização de um procedimento de avaliação ambiental estratégica ( o que não 
estava consagrado na Proposta apresentada pelo Sr. Presidente). --------------------------------------- 
--- Na verdade, face ao que tinha sido aprovado pela Câmara de Alenquer, o Concelho de 
Azambuja estava a ser prejudicado, desde logo porque a Minuta de Contrato de Planeamento 
não salvaguardava devidamente os superiores interesses do nosso Concelho, designadamente 
no respeitante às obrigações do promotor, nos direitos e garantias do Município de Azambuja 
(por exemplo, na questão dos direitos de autor) e no financiamento da elaboração do Plano de 
Pormenor (enquanto que em Alenquer o PP seria elaborado a expensas do promotor, em 
Azambuja os custos pela elaboração do Plano de Pormenor seriam total ou parcialmente 
comparticipados pelo Município). ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Na Proposta que hoje foi discutida e aprovada, os superiores interesses do Concelho de 
Azambuja estão devidamente salvaguardados. ---------------------------------------------------------------- 
--- A Minuta do Contrato de Planeamento foi alterada e ficou idêntica àquela que foi aprovada 
pela Câmara Municipal de Alenquer, pelo que o Município de Azambuja já está em pé-de-
igualdade com o Município vizinho.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os direitos e garantias do Município de Azambuja foram reforçados. --------------------------------- 
--- A questão do financiamento da elaboração do Plano de Pormenor ficou definitivamente 
resolvida. Tal como o Município de Alenquer, o nosso Município não vai comparticipar, total ou 
parcialmente, os respectivos custos da elaboração.----------------------------------------------------------- 
--- Por mim, ficou garantida a realização de um procedimento de avaliação ambiental 
estratégica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Portanto, ficaram reunidas todas as condições para que a Coligação Pelo Futuro da Nossa 
Terra votasse favoravelmente a Proposta nº 12-A / P / 2009.----------------------------------------------- 
--- Três notas finais: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A primeira, para destacar que, neste processo, o Sr. Presidente não andou bem, pois não 
acompanhou devidamente o que se passava e o que foi aprovado pela Câmara de Alenquer, 
nem cuidou de salvaguardar devidamente os superiores interesses do nosso Concelho. ----------- 
--- A segunda nota, para referir que o Sr. Presidente e a maioria socialista apenas “emendaram 
a mão” porque foram por mim confrontados com dados objectivos, que demonstraram à 
saciedade quão frágil era a Proposta original. Perdoem-me a falta de modéstia, mas aqui quem 
fez o “trabalho de casa” foi a Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra e o Sr. Presidente e os seus 
vereadores andaram a “apanhar bonés”.------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma última nota. Uma nota ousada e que, de certeza, vai merecer um reparo crítico do 
vereador da CDU, que, neste processo, foi incapaz de se soltar das “amarras” do marxismo-
leninismo mais ortodoxo em termos de matéria económica.------------------------------------------------- 
--- Entendemos que a Câmara de Azambuja deverá equacionar com o promotor da “Lusolândia” 
a possibilidade do empreendimento integrar também uma zona de jogo, com casino.---------------- 
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--- Como é óbvio, a criação de uma zona de jogo no Concelho de Azambuja depende de decisão 
governamental, pelo que a Câmara de Azambuja deverá integrar esta questão na futura e 
necessária revisão do chamado “Programa de Medidas Compensatórias da Ota”.-------------------- 
--- A Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra não tem quaisquer dúvidas que a criação de uma 
zona de jogo no Concelho de Azambuja, integrada no Parque Temático da “Lusolândia”, além 
de conferir ao empreendimento propriamente dito uma excelente alavanca financeira, também 
vai garantir a promoção do Concelho de Azambuja junto dos mercados de turismo de qualidade, 
coloca Azambuja na rota dos investimentos de lazer, anima a economia local, cria postos de 
trabalho diferenciados e garante a sustentabilidade financeira do Município (através da 
arrecadação de novas e significativas receitas que podem e devem ser investidas em prol da 
população do Concelho de Azambuja).--------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. António Domingues ousou persistir e investir no Concelho de Azambuja. -------------------- 
--- Também é tempo do Município de Azambuja ousar, ser diferente e mudar o paradigma de 
desenvolvimento do Concelho de Azambuja.” ------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre dizendo que a CDU mantém bastantes dúvidas 
relativas à concretização do projecto. Acredita que projectos desta natureza seriam louváveis há 
20 anos, mas actualmente com a situação económica em que se encontra o país, considera que 
o melhor seria um investimento no sector agrícola. O turismo não irá resolver o problema 
económico, é necessário investir em actividades que permitam equilibrar a balança de 
transacções comerciais.----------------------------------------------------------------------------------------------  Ponto 2  – Definição dos Termos de Referência, Minuta de Contrato de Planeamento para a 
Elaboração do Plano de Pormenor da Zona Nascente de Aveiras de Cima – Participação Preventiva e Sujeição do Plano a Avaliação Ambiental Estratégica – Proposta Nº 19-A / P / 
2009-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Assunto: Definição dos Termos de Referência, minuta de Contrato de Planeamento para a 
elaboração do Plano de Pormenor da Zona Nascente de Aveiras de Cima, participação 
preventiva e sujeição a avaliação ambiental estratégica.----------------------------------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que à Câmara Municipal de Azambuja, no âmbito das suas atribuições, visa a prossecução 
do interesse público e, através dele, a satisfação das necessidades colectivas inerentes aos 
direitos e legítimos interesses dos munícipes; ------------------------------------------------------------------ 
--- que a definição do regime do uso do solo, da organização de redes e sistemas urbanos e dos 
parâmetros de aproveitamento do solo é competência do município, através dos instrumentos de 
planeamento territorial; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o município deve promover a execução coordenada e programada do planeamento 
territorial com a colaboração das entidades públicas e privadas e com os particulares; -------------- 
--- a Informação Técnica 40/DU/2009; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- os Termos de Referência para a elaboração do PPZNAC;----------------------------------------------- 
--- o Contrato de Planeamento, em minuta.---------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – a aprovação da elaboração do Plano de Pormenor da Zona Nascente de Aveiras de Cima 
e os respectivos Termos de Referência, de acordo com o nº 1 do artigo 74 do Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) publicado pelo DL 380/99 de 22 de Setembro na 
redacção dada pelo DL 316/2007 de 19 de Setembro, assim como a abertura de um período de 
participação preventiva, pelo prazo de quinze dias úteis, para a formulação de sugestões e para 
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a apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no 
âmbito do respectivo procedimento de elaboração como determina o nº 2 do artigo 77 do RJIGT;  
--- 2 – a aprovação da minuta de Contrato de Planeamento em anexo; ---------------------------------- 
--- 3 – que a Câmara delibere sujeitar o plano ao procedimento de avaliação ambiental 
estratégica.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Proposta n.º 19-A / P / 2009 foi retirada. ------------------------------------------------------------------- Ponto 3 – Comissão de Vistorias no Âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação – Nomeação – Proposta Nº 18-A / P / 2009 ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando a necessidade de realização de diversas vistorias no âmbito do regime jurídico 
da urbanização e edificação – Decreto-lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado 
pela Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro –, designadamente para, a concessão de licença ou 
autorização de utilização de edifícios, para a recepção provisória e definitiva das obras de 
urbanização, bem como para a verificação das condições de segurança ou de salubridade dos 
edifícios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando a competência atribuída à Câmara Municipal para, nesse âmbito designar os 
técnicos que integram as respectivas comissões de vistorias supra identificadas, e previstas, 
nomeadamente no nº 2 do artigo 65º, nº 1 e 2 do artigo 87º e nº 1 do artigo 90º do Decreto-lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pela Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro.------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal delibere nomear, a fim de integrar as comissões de vistorias para os 
fins acima previstos, bem como outros que a lei contemple ou venha a contemplar, os seguintes 
trabalhadores:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Arq. Paulo Natário, Arq. Rita Caetano, Arq. Pedro Ramos, Arq. Victor Ho Teixeira, Eng.ª 
Lurdes Cláudio, Topógrafo Ivo Carvalho, Eng. Victor Rosa, Eng.º Pedro Melo, Eng.ª Carla 
Sande, Eng.º José Félix, Eng.ª Andreia Aires e os fiscais Alexandre Grazina, Ana Bela Gaspar e 
Carlos Cruz.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta é referente à nomeação dos 
funcionários da Câmara que irão integrar a Comissão de Vistorias.--------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 18-A / P / 2009 aprovada por unanimidade. -------- Ponto 4 – Aveiras de Cima – Sinalização de Trânsito – Proposta Nº 6-A / VP / 2009 ------------ 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que tem sido frequente o estacionamento de viaturas no Adro da Igreja Matriz de Aveiras de 
Cima, com transtorno para o funcionamento da Igreja; ------------------------------------------------------- 
--- que é intenção do Município de Azambuja proceder a um levantamento exaustivo das 
necessidades de ordenação do trânsito na localidade, com vista à elaboração da respectiva 
postura;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que, não obstante, a situação supra descrita exige a intervenção imediata do Município no 
sentido de assegurar a dignidade do local e o desempenho das funções a ele associadas, 
designadamente no que respeita a serviços religiosos e à utilização da Casa Mortuária.------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal delibere colocar um sinal de trânsito proibido no acesso ao Adro da 
Igreja Matriz de Aveiras de Cima, excepto a serviço religioso.”--------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta vem na sequência de um processo 
em Tribunal colocado por um proprietário de uma habitação próxima à igreja. Entretanto o 
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processo foi concluído e considerou-se que o adro pertence à Igreja. Assim o Sr. Padre solicitou 
à Câmara a colocação de um sinal a proibir o acesso ao adro da igreja matriz, excepto para 
serviços religiosos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que se a Câmara aceder ao pedido do Sr. 
Padre, irão ser criados mais problemas de estacionamento naquela zona, considera que a 
Câmara, em conjunto com a Junta de Freguesia deveriam encontrar uma solução, como por 
exemplo alargar os lugares de estacionamento com o intuito de proporcionar estacionamento 
em espinha, que alberga um maior número de carros. ------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que o adro não é público e que a Câmara está a dar 
andamento ao processo de revisão das estruturas de trânsito, sendo que Aveiras de Cima é um 
caso prioritário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 6-A / VP / 2009 aprovada por unanimidade. -------- 
Ponto 5 – Atribuição de Apoios: ---------------------------------------------------------------------------------  5.1. Carenciados – Proposta Nº 5-A / VP / 2009 ------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- no âmbito do quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias 
locais, estabelecido pelo Decreto-lei nº 159/99, lhes compete “apoiar o desenvolvimento de 
actividades complementares de acção educativa”, bem como “participar na prestação de 
cuidados de saúde continuados no quadro de apoio social à dependência”;---------------------------- 
--- que o jovem portador de deficiência motora, residente na freguesia de Vila Nova de São 
Pedro, se encontra permanentemente acamado e necessita de apoio em termos material escolar 
de desgaste, a utilizar no domicílio;-------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o jovem em virtude da sua deficiência necessita/ utiliza a TV Cabo como forma de 
ocupação dos tempos livres, utilizando esta tecnologia numa perspectiva didáctica; ----------------- 
--- que o agregado familiar do jovem apresenta carências em termos económicos. ------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja delibere atribuir um apoio anual ao agregado familiar 
do jovem no valor de 850€, que se traduz em suportar despesas com material escolar (tinteiros, 
resmas de papel, cd´s), bem como, numa perspectiva didáctica, a mensalidade da TV Cabo.” ---- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta é uma proposta anual que visa ajudar uma família 
carenciada da freguesia de Vila Nova de São Pedro. Na composição do agregado familiar existe 
uma criança deficiente, sendo este apoio para auxiliar a compra de material escolar e, numa 
perspectiva didáctica, para pagar a mensalidade da TV Cabo. --------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 5-A / VP / 2009 aprovada por unanimidade. -------- 5.2. Associação Remar Portuguesa – Proposta Nº 6-A / V-ML / 2009 --------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as competências atribuídas às Autarquias pelo Dec. Lei nº 159/99, no âmbito dos Tempos 
Livres e Desporto, nomeadamente no que concerne ao Planeamento, gestão e investimentos em 
instalações e equipamentos para a prática desportiva e recreativa; --------------------------------------- 
--- que foram aprovadas pela Câmara, através da proposta nº 24 / V-ML / 2008, as Normas de 
Funcionamento do Complexo de Piscinas de Azambuja; ---------------------------------------------------- 
--- o pedido da Associação Remar Portuguesa para isenção do pagamento da mensalidade das 
piscinas pelas crianças que estão na instituição;--------------------------------------------------------------- 
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--- a informação social feita por uma das técnicas do Gabinete de Acção Social do município que 
se anexa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que as 9 crianças que pertencem à Associação Remar Portuguesa frequentem as aulas de 
natação usufruindo de isenção do pagamento da respectiva mensalidade.” ---------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta surge de uma pedido da 
Associação Remar Portuguesa para que as crianças que pertencem à instituição possam 
frequentar aulas de natação usufruindo de isenção do pagamento da respectiva mensalidade. --- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 6-A / V-ML / 2009 aprovada por unanimidade. ----- 5.3. Junta de Freguesia de Vale do Paraíso – Proposta Nº 6-A / V-SL / 2009 ---------------------- 
--- O Sr. Vereador Silvino Lúcio apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------- 
--- “Tendo em conta que é da competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar sobre 
formas de apoio a dar às Freguesias.----------------------------------------------------------------------------- 
--- Tendo em conta o pedido apresentado pela Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, que se 
anexa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no artigo 64º, nº 6, alínea b) da 
Lei nº 164/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro, 
delibere atribuir à Junta de Freguesia de Vale do Paraíso um apoio financeiro no valor de 
€490,00 – quatrocentos e noventa euros – (IVA incluído) para colocação dum painel de azulejo, 
conforme documento em anexo.” ----------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Silvino Lúcio esclareceu que esta proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro à Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, no valor de 490,00€ para aquisição dum 
painel de azulejo para embelezamento do Largo dos Namorados. ---------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Jorge Lopes chamou a atenção para a forma como a proposta é apresentada, 
uma vez que não é devidamente acompanhada por um orçamento, apenas por um desenho do 
painel onde se refere o preço, não sabendo se é com IVA ou não.---------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Silvino Lúcio concordou com a chamada de atenção do Sr. Vereador e 
afirmou que terá mais cuidado em propostas futuras.--------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 6-A / V-SL / 2009 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e uma abstenção (Coligação).---------------------------------- 
5.4. Junta de Freguesia de Aveiras de Cima – Proposta Nº 7-A / V-SL / 2009 --------------------- 
--- O Sr. Vereador Silvino Lúcio apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------- 
--- “Tendo em conta que é da competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar sobre 
formas de apoio a dar às Freguesias.----------------------------------------------------------------------------- 
--- Tendo em conta o pedido apresentado pela Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, que se 
anexa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no artigo 64º, nº 6, alínea b) da 
Lei nº 164/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro, 
delibere atribuir à Junta de Freguesia de Aveiras de Cima os seguintes apoios financeiros: -------- 
--- €263,34 – duzentos e sessenta e três euros e tinta e quatro cêntimos (IVA incluído), para 
pavimentação de dois becos na rua do Alto do Moinho;------------------------------------------------------ 
--- €230,40 – duzentos e trinta euros e quarenta cêntimos (IVA incluído), para encaminhamento 
de águas pluviais no bairro das Inglesas; ------------------------------------------------------------------------ 
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--- €2.306,56 – dois mil, trezentos e seis euros e cinquenta e seis cêntimos (IVA incluído), para 
requalificação do Coreto”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Conforme documentos em anexo.” ---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Silvino Lúcio esclareceu que esta proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro à Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, no valor total de 2.800,30€ para diversas 
intervenções realizadas na freguesia, com o devido conhecimento e assentimento da Câmara 
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 7-A / V-SL / 2009 aprovada por unanimidade. ----- 5.5. Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha – Proposta Nº 8-A / V-SL / 2009 ---------------- 
--- O Sr. Vereador Silvino Lúcio apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------- 
--- “Tendo em conta que é da competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar sobre 
formas de apoio a dar às Freguesias.----------------------------------------------------------------------------- 
--- Tendo em conta os pedidos apresentados pela Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, 
que se anexa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no artigo 64º, nº 6, alínea b) da 
Lei nº 164/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro, 
delibere atribuir à Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha os seguintes apoios financeiros:--- 
--- €3.512,37 – três mil, quinhentos e doze euros e trinta e sete cêntimos (IVA incluído), para 
obras efectuadas no Parque Escolar; ----------------------------------------------------------------------------- 
--- €492,96 – quatrocentos e noventa e dois euros e noventa e seis cêntimos (IVA incluído), para 
medidas de prevenção da Gripe A – H1N1.” -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Silvino Lúcio esclareceu que esta proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro à Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, no valor total de 4.005,33€ para obras 
efectuadas no parque escolar e para medidas de prevenção da Gripe A. ------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Jorge Lopes sugeriu que se dê instruções às Juntas de Freguesia para que 
em situações futuras as facturas a remeter à Câmara contenham apenas o material a ser 
comparticipado pela autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 8-A / V-SL / 2009 aprovada por unanimidade. -----  
– Proposta Nº 20-A / P / 2009-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que em reunião da Câmara Municipal de 29/07/2008 foi aprovada a proposta 55/P/2008, a 
qual previa a concessão de apoio financeiro, no montante de 14.706,69€, à Junta de Freguesia 
de Vila Nova da Rainha, para fazer face a despesas com um conjunto de obras/reparações 
efectuadas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a documentação justificativa da realização das referidas despesas incluía valores 
contemplados noutros tipos de apoio prestado pela Câmara Municipal patentes em protocolos 
vigentes ou mesmo ao nível de competências próprias das Juntas que se cifraram em 3.410,47€; 
--- que só a Câmara Municipal é competente nesta matéria e, consequentemente, competente 
para alterar a proposta inicialmente aprovada.------------------------------------------------------------------ 
--- Proponho à Câmara: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A revogação da Proposta 55/P/2008. ---------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A alteração do valor do apoio prestado à Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha para 
11.296,22€.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a revogação da Proposta nº 
55 / P / 2008 e alteração do valor atribuído à Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha para 
11.296,22€.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Jorge Lopes referiu que uma vez que não fazia parte do anterior Executivo, 
não tem conhecimento do teor da proposta a revogar. Considera que a proposta deveria conter 
mais informação de modo a elucidar os Vereadores que não participaram na sua discussão e 
votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Questionou o porquê da proposta inicial prever um apoio no valor de 14.706,19€ e só ter sido 
atribuído o valor de 11.296,22€ e quando o valor foi pago, uma vez que a proposta inicial foi 
aprovada em 29 de Julho de 2008. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que a diferença de valores tem a ver com o facto de, depois 
de analisadas as facturas, se ter verificado que existiam trabalhos efectuados que constavam no 
protocolo de delegação de competências da Câmara nas Juntas de Freguesia e por isso não 
foram pagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Solicitou apoio da Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Dra. Irene Lameiro 
para os esclarecimentos pretendidos.----------------------------------------------------------------------------- 
--- A Dra. Irene Lameiro esclareceu que o apoio financeiro, no valor de 11.296,22€ foi pago no 
decorrer do ano 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Jorge Lopes questionou o porquê da rectificação só ser efectuada passado 
um ano e meio, uma vez que também o Relatório e Contas de 2008 já foram aprovados. 
Entende que terá algo a ver com o relatório da inspecção do IGAL e que agora se pretende 
regularizar a situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que esta é uma das recomendações dos relatórios do IGAL. 
Acrescentou que irá distribuir o relatório final da inspecção do IGAL ao Município de Azambuja.-- 
--- O Sr. Vereador Jorge Lopes sugeriu que a proposta seja apresentada, na próxima sessão de 
Câmara, depois de analisado o relatório do IGAL. ------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente afirmou entender que o documento não é de extrema importância, pois 
foi apenas uma recomendação do IGAL, e por isso não se justifica o seu adiamento.----------------     
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 20-A / P / 2009 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e uma abstenção (Coligação).---------------------------------- Ponto 6 – Informações ----------------------------------------------------------------------------------------------  
6.1. Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Novembro ------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Eram dezasseis horas e quarenta 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. ------------------------------------------------------------------------------  


