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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 05 DE MAIO DE 2009. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores, Luís Manuel Abreu de 
Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e António José Costa da Cruz, pelo Grupo da 
CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre.-------------------------------------------------------  
--- Secretariou a reunião a Assistente Técnico, Vanda Marlene Vieira Pinto.----------------------------  

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. José Rodrigues de Almeida questionando, uma vez que termina do próximo dia 
31 de Maio, o prazo para legalização de poços, mas a maioria das pessoas desconhece onde e 
como pode tratar deste assunto. Pretende saber qual o apoio prestado pela Câmara Municipal a 
que as pessoas possam tratar deste processo pois o preenchimento dos papéis é muito confuso 
e complicado. Tudo isto é agravado pelo facto do incumprimento do prazo levar ao pagamento 
de coimas, no mínimo de 250€. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Pretende saber o porquê de as actas na internet, no site da Câmara, já não terem a 
intervenção do público presente. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio a Sra. Deolinda Oliveira manifestando a sua indignação, uma vez que há nove 
meses pediu à Câmara a colocação de paragens de autocarro e de semáforos nos Casais das 
Comeiras mas até à presente data nenhum dos seus pedidos foi atendido.----------------------------- 
--- Interveio o Sr. Daniel Claro referindo que, depois de analisar os números do custo dos 
serviços relacionados com a água considera que a Câmara fez um péssimo negócio na recolha 
de resíduos sólidos, pois considera os custos do serviço bastante elevado. Acrescentou ainda 
que, o Regulamento do Abastecimento de Água e a legislação relacionada permitem aos 
cidadãos o pagamento dos serviços contratados, uma vez que apenas requisitou o serviço de 
abastecimento de água é esse que pretende pagar. Não requisitou o serviço de recolha de 
resíduos sólidos nem de saneamento. Assim, pretende que os serviços de água da Câmara 
analisem bem o contrato de água celebrado com os munícipes, pois refere-se exclusivamente ao 
abastecimento de água, mas continua a verificar que não tem possibilidade de pagar apenas a 
parte respeitante ao serviço que contratou com a Câmara. Considera que o lixo e a água são 
coisas distintas que não podem de forma alguma ser englobadas na mesma factura. Do ponto de 
vista jurídico, considera a quota de serviço ilegal, apesar de constar do Regulamento, é do 
conhecimento público que a legislação sobrepõe-se a deliberações municipais, e a lei de 
protecção aos cidadãos consumidores de bens essenciais, não pode ser imposta nenhuma 
quota que não tenha correspondência funcional com o serviço prestado. Numa primeira análise 
pretende que os munícipes paguem o que entenderem, e depois pelas facturas devidas a 
Câmara procederá em conformidade, aplicando as coimas e sanções legalmente previstas.------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a legalização dos poços nada tem a ver com as 
competências da Câmara, a sua única intervenção, é passar, por solicitação dos munícipes, a 
planta de localização dos poços. Sabe que a burocracia é penosa e por isso as pessoas, podem, 
aquando do pedido das plantas de localização solicitar ajuda no preenchimento dos impressos 
que têm que apresentar em Santarém. --------------------------------------------------------------------------- 
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--- As Actas só ficam disponíveis no site da Câmara depois de aprovadas em reunião, até essa 
altura a Câmara disponibiliza os Editais das reuniões onde apenas constam as deliberações 
tomadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara já negociou a integração da RESIOESTE na Valorsul, tendo em vista a redução do 
valor pago pela recolha de resíduos sólidos. Quando foram levantadas questões relativas à 
quota de disponibilidade e ao pagamento conjunto do abastecimento de água, do saneamento e 
dos resíduos sólidos, a Câmara desenvolveu uma série de diligências, designadamente junto 
das entidades responsáveis legalmente sobre a matéria. O IRAR – Instituto Regulador das 
Águas e Resíduos emitiu parecer sobre o assunto, afirmando a legalidade de cobrança da taxa. 
Numa série de perguntas e respostas, existe a seguinte pergunta: “Não concordei com os 
valores apresentados na minha factura de água pelo que apenas procederei ao pagamento da 
taxa de saneamento, poder-me-á ser recusado tal pagamento?”, resposta: “Os serviços são 
considerados funcionalmente indissociáveis (…)”. Poderá fornecer fotocópia de todas as 
informações respeitantes ao assunto.----------------------------------------------------------------------------- 
--- A tarifa de resíduos sólidos apesar de ser cobrada juntamente com a factura de água, não 
será receita do concessionário, a este apenas dizem respeito a tarifa de água e de saneamento. 
Nessa perspectiva, o concessionário cobra a tarifa de resíduos sólidos, que depois será entregue 
à Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vice-presidente explicando que os processos para aquisição das paragens de 
autocarro e dos semáforos estão na parte final, estando a aguardar que a qualquer momento 
sejam colocados.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio Sra. Lucinda Reizinho elogiando o trabalho da Câmara na vertente cultural. Elogiou 
também a construção da urbanização, que no seu entender dá nova aparência à entrada da vila 
de Azambuja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informou ter tido uma reunião com o Sr. Vice-presidente no dia 13 de Janeiro, relativa ao 
pagamento das taxas na factura de água. Considera que a quota de serviço foi abolida por Lei 
por ser ilegal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Até Dezembro de 2007 foi cobrada a taxa de aluguer, a partir de Janeiro de 2008 a mesma 
taxa passa a ser descrita como quota de serviço. No dia 20 de Janeiro fez uma exposição escrita 
à Câmara, da qual obteve resposta no dia 09 de Março, mas que não responde às questões que 
colocou. Pretende que a resposta seja dada pelos juristas na Câmara, que no seu entender são 
as únicas pessoas capazes que responder baseando-se na Lei. Pela sua indignação dirigiu-se 
aos serviços para pagar a factura de água, sem pagar a quota de serviço mas a Chefe do 
serviço de águas afirmou não puder receber qualquer pagamento que não fosse a totalidade da 
factura. Então solicitou que fosse passado um comprovativo de que estava nos serviços para 
pagar a factura de água, sem a quota de serviço, pedido que também foi recusado pela Chefe do 
serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Referiu que o Decreto-lei nº 23/96, Dever de Prestação de Informação ao Consumidor, diz 
claramente: “ (…) o prestador de serviços deve informar de forma clara e convincente a outra 
parte, das condições em que o serviço é fornecido e prestar-lhe todos os esclarecimentos que se 
justifiquem de acordo com as circunstâncias.(…) O prestador do serviço informa directa e 
atempada e eficazmente os utentes sobre as tarifas aplicadas pelo serviço prestado, 
disponibilizando todas as informações claras e completas sobre as tarifas.” ---------------------------- 
--- Entende que qualquer alteração ao contrato deve ser transmitida por escrito, doutra forma, o 
seu contrato de água foi violado, por isso pede que toda a situação seja analisada por 
advogados da Câmara, até essa altura solicita que a sua quota de serviço seja suspensa.---------  
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--- Expôs o caso da sua mãe, que paga 5,36€ de água mas uma factura final de 15,70€, como 
moradora nas Virtudes ainda não paga a taxa de resíduos sólidos e aufere que uma pensão de 
205,00€ mensais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu, relativamente ao caso da sua mãe, que o Regulamento do 
Abastecimento de Água, refere no art. 92, “3 – A redução tarifária de aluguer de contadores e de 
fornecimento de água é concedida aos pensionistas e reformados, residentes habitualmente no 
local de consumo, que o solicitem e cujos proventos per capita não excedam o valor fixado para 
o ordenado mínimo nacional em vigor e não tenham quaisquer outros rendimentos.” ---------------- 
--- A exposição feita, tal como todas recepcionadas na Câmara, será analisada e suportada 
juridicamente, baseando-se no parecer do Instituto Regulador das Águas e Resíduos – IRAR.---- 
--- Interveio o Sr. Daniel Claro referindo que todos os problemas apresentados devem-se à 
política de água adoptada pela Câmara, que no seu entender tem sido um caos, pois os 
Regulamentos de água, de resíduos sólidos, etc., não estão estrategicamente articulados, ate 
porque foram feitos em alturas e por pessoas diferentes. Qualquer cidadão que queira levar o 
caso até às últimas instâncias terá encargos acrescidos e a Câmara estará muito bem munida 
por vários advogados. Pede que haja bom senso de todas as partes.------------------------------------ 
--- Quanto ao parecer do IRAR, afirmou não saber se estará homologado e se será vinculativo, 
pois foi o Sr. Secretário de Estado quem informou da ilegalidade incorrida pelas Câmaras, na 
cobrança das taxas de quota de serviço.------------------------------------------------------------------------- 
--- Suporta o seu pedido de pagamento, apenas da água, baseando-se na Lei que refere a 
ilegalidade de cobrança de quota de serviço e o Regulamento Municipal refere no art. 11 – 
Suspensão do Fornecimento, “b) Por falta de pagamento das contas de consumo ou de outros 
serviços prestados pela entidade gestora, requisitados pelo consumidor (…)” ------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara baseia todas as questões respeitantes a água, 
águas residuais e resíduos sólidos em pareceres do IRAR, mas entende que se os munícipes 
não concordam, devem fazer valer os seus direitos, nas instâncias próprias.---------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES-----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre, solicitando fotocópia do parecer do IRAR. Sobre 
todos os problemas de água apresentados, pretende que sejam assumidas posições pelos 
responsáveis, pois desde 2006 que o preço da água aumentou 70%, baseando em pseudo-
estudos dos custos do serviço. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Houve outras medidas políticas avançadas pelo PS que nunca foram anunciadas, como o 
concessão do serviço de água, que não é uma medida desgarrada pois a Lei da Água de 2005, 
veio abrir precedentes de privatização do sector da água, rompendo com o princípio da natureza 
pública das nascentes de água, com 2.000 anos.-------------------------------------------------------------- 
--- Solicitou esclarecimentos acerca da paragem da obra da nova escola básica de Azambuja, 
pelo que ouviu dizer, por recusa de visto do Tribunal de Contas. ------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos afirmando considerar totalmente descabido que 
um munícipe que paga 5,36€ de consumo de água, pague uma factura final de 15,70€, dos 
quais 5,80€ são relativos à quota de serviço. Numa reacção de habilidade de arranjar dinheiro a 
Câmara apenas mudou o nome da taxa a aplicar. ------------------------------------------------------------- 
--- Verificou, pela acta de 16 de Dezembro de 2008 a aprovar, que as suas sugestões 
relativamente aos pórticos do cano da EPAL e ao perigo dos carros utilizarem a estrada de 
acesso à estação para fugirem ao sinal vermelho, foram levadas em consideração, pois continua 
tudo na mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionou ainda o ponto de situação do trabalho a desenvolver pelo gabinete do Prof. 
Augusto Mateus. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Presidente respondeu que já tinha dado conhecimento, em sede da Assembleia 
Municipal, de que o Tribunal de Contas tinha recusado o visto para a realização da obra na nova 
escola básica de Azambuja, assim sendo, a Lei determina que, ou se conteste, ou então que se 
fechem as contas com o empreiteiro pela obra realizada e se lance novo concurso público. 
Optou-se pela segunda solução. Acrescentou ainda não acreditar que este contratempo vá 
atrasar em muito a conclusão da obra, prevista para o início do ano lectivo 2010/ 2011. ------------ 
--- Relembrou que o cano foi colocado, há 20 e tal anos e agora todos manifestam pressa no 
seu enterramento. Informou ter reuniões constantes com a EPAL, que se comprometeu a 
executar a empreitada mas que não nunca avançou com datas para a intervenção. ----------------- 
--- Informou que os pórticos serão colocados amanhã mas também neste caso a Câmara não 
pode apressar as companhias de seguro para que procedam com a devida urgência. --------------- 
--- A Câmara já alertou a Estradas de Portugal para a situação que acontece junto à estação, 
mas também aí nada mais pode fazer. --------------------------------------------------------------------------- 
--- O contrato com o Prof. Augusto Mateus implicava um pagamento logo na assinatura, pago 
em 2007, desde aí o único trabalho efectuado teve que ver com a candidatura ao Programa de 
Regeneração Urbana, incluído no primeiro e único pagamento.-------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ----------------------------------------------------------------------        
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que irá abster-se na votação da acta devido à 
distância temporal em que se realizou a reunião e agora na aprovação.--------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 22 de Maio de 2006 foi aprovada por maioria, 
com cinco votos a favor e duas abstenções (Grupo do PSD). A acta foi assinada, sendo a sua 
leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros da 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 16 de Dezembro de 2008 foi aprovada por 
maioria, com seis votos a favor e uma abstenção (Grupo da CDU). A acta foi assinada, sendo a 
sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros 
da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 30 de Dezembro de 2008 foi aprovada por 
maioria, com seis votos a favor e uma abstenção (Sr. Ver. António Cruz, 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 – Atribuição de Apoios Financeiros:---------------------------------------------------------------- 
1.1. Igreja de Nossa Senhora do Paraíso – Proposta Nº 06 / VP / 2009 ------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que é atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações; ----------- 
--- que nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64 da Lei das Autarquias Locais, é da 
competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, que promovam no Município fins de interesse público; ---------------------------------------- 
--- o pedido apresentado pela Confraria de Nossa Senhora do Paraíso, em anexo.------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a atribuição de um subsídio no valor de 1.000€ (mil euros), destinado a apoiar a compra de 
tinta para a pintura da Igreja de Nossa Senhora do Paraíso.”----------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro, à Igreja de Nossa Senhora do Paraíso, no valor de 1.000,00€, destinados a apoiar 
compra de tinta para pintura da Igreja.---------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 06 / VP / 2009 aprovada por unanimidade. --------- 
1.2. Comissão Instaladora da Capela de Vale do Brejo – Proposta Nº 07 / VP / 2009 ----------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que é atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações; ----------- 
--- que nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64 da Lei das Autarquias Locais, é da 
competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, que promovam no Município fins de interesse público; ---------------------------------------- 
--- o pedido apresentado pela Comissão Instaladora da Capela do Vale do Brejo, em anexo.------ 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a atribuição de um subsídio no valor de 5.850,00€ (cinco mil, oitocentos e cinquenta euros), 
destinado a comparticipar a aquisição de treze bancos em madeira mogno, para o interior da 
Capela de Vale do Brejo.”-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente solicitou a alteração da documentação anexa à proposta, uma vez que 
o pedido de apoio terá que ser feito pela Paróquia de Aveiras de Cima. Esclareceu ainda que a 
presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro, no valor de 5.850,00€, destinados à 
compra de bancos para a Capela de Vale do Brejo.----------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 07 / VP / 2009 aprovada por unanimidade. --------- 
1.3. APAS Floresta (Protocolo) – Proposta Nº 05 / V-JMP / 2009 -------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a 
seguir se transcrevem:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a ocorrência de incêndios que se tem verificado ao longo do ano em todo o território nacional 
com especial incidência nas estações mais secas e quentes do ano, e apresentando o Município 
de Azambuja condições propícias à propagação de incêndios;--------------------------------------------- 
--- as atribuições e competências do Gabinete Técnico Florestal (GTF) do Município de 
Azambuja no âmbito da prevenção e protecção da floresta contra incêndios, e atenta a 
insuficiência de meios que lhe permitam assegurar cabalmente essas funções; ----------------------- 
--- a necessidade de desenvolver medidas e acções destinadas à prevenção dos incêndios 
florestais;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a APAS Floresta (Associação de Produtores Florestais) reúne condições para desenvolver as 
acções de prevenção contra incêndios, designadamente acções de silvicultura preventiva nas 
faixas de gestão de combustível identificadas no Plano Municipal de Defesa contra incêndios.---- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara Municipal de Azambuja delibere atribuir a quantia de 18.000€ à APAS Floresta para 
desenvolver as acções e medidas propostas no Protocolo que junto se anexa à presente 
Proposta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os incêndios florestais são um fenómeno próprio de várias regiões, incluindo as que 
apresentam um clima com características mediterrânicas, como é o caso de Portugal, sendo a 
ocorrência de incêndios uma constante ao longo dos anos. A coincidência da época mais seca 
do ano com a época mais quente, faz com que neste tipo de regiões existam condições propícias 
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para a ignição e para a propagação dos incêndios. Trata-se de um problema nacional, que tem 
acompanhado a evolução da floresta no nosso país. --------------------------------------------------------- 
--- A prevenção dos incêndios florestais assume um papel predominante quer na conservação 
quer na rendibilização das áreas florestadas, quer na preservação dos equilíbrios fundamentais 
dos recursos hídricos, da fauna e da flora.----------------------------------------------------------------------- 
--- Assim, foi criada a Agência Portuguesa para a Prevenção de Incêndios Florestais (APIF), 
Decreto regulamentar n.º 5/2004 de 21 de Abril, que permitiu que os Municípios criassem na sua 
estrutura um Gabinete Técnico Florestal, que ficasse responsável por uma série de funções, 
nomeadamente da aplicação do Decreto-Lei n.º 156/2004 de 30 de Junho que, estabelece as 
medidas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e Protecção da 
Floresta contra Incêndios, posteriormente revogado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de 
Junho, tendo sido extinta a APIF, sendo os GTF apoiados actualmente pela DGRF (Direcção 
Geral dos Recursos Florestais). ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (CMDFCI) do concelho de 
Azambuja, elaborou o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI), 
estando previstas acções diversas de silvicultura preventiva, nomeadamente acções da 
responsabilidade do Município.-------------------------------------------------------------------------------------  
--- Estando já criado um elo de ligação entre a Câmara Municipal de Azambuja e a APAS 
Floresta – Associação de Produtores Florestais, no âmbito da parceria em redor da constituição 
e funcionamento de zonas de intervenção florestal, na organização de eventos temáticos, acções 
de sensibilização florestal e, fazendo esta associação parte da Comissão Municipal de Defesa da 
Floresta contra Incêndios (CMDFCI) da Azambuja, serve o presente protocolo para estabelecer o 
tipo de parceria entre a Câmara Municipal de Azambuja e a APAS Floresta no âmbito do apoio 
ao execução de acções de prevenção de incêndios previstas no PMDFCI. ----------------------------- 
--- Para atingir este objectivo é celebrado o presente protocolo de colaboração, entre a Câmara 
Municipal de Azambuja, Largo do Município, 19, 2050-315 Azambuja, adiante designada por 
CMAZ, representada pelo seu Presidente, Dr. Joaquim António de Sousa Neves Ramos e a 
APAS Floresta – Associação de Produtores Florestais, com o contribuinte n.º 506 480 003, com 
sede na Estrada Nacional 366, Quinta dos Caniços, 2550-305 Figueiros Cadaval, adiante 
designada por APAS Floresta, representada pelo seu Presidente, Sérgio Manuel Marques Inês, 
celebra o seguinte acordo de parceria. --------------------------------------------------------------------------- 
--- 1.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Objecto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente protocolo tem por objectivo a definição da colaboração da APAS floresta, para 
prestação de apoio à Câmara Municipal da Azambuja, nomeadamente ao GTF na execução de 
acções de silvicultura preventiva, nomeadamente nas faixas de gestão de combustível previstas 
no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios.------------------------------------------------ 
--- 2.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Âmbito ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente acordo define a contribuição da Câmara Municipal da Azambuja e da APAS 
Floresta para apoio do objecto referido no artigo 1º. ---------------------------------------------------------- 
--- 1. Compete à Câmara Municipal da Azambuja:------------------------------------------------------------- 
--- a) Definir as intervenções de silvicultura preventiva a executar no concelho;------------------------ 
--- b) Transmitir à APAS Floresta o tipo de intervenção, área e local a executar a intervenção; ---- 
--- c) Divulgar na localidade onde decorrerá a intervenção, informação sobre o tipo, objectivo e 
local especifico da mesma, e/ou outra informação que julgue pertinente;-------------------------------- 
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--- d) Disponibilizar uma placa com indicação “ Serviço a cargo da Câmara Municipal da 
Azambuja” que será colocado e retirado no início e final de cada intervenção; -------------------------  
--- e) Acompanhar no terreno a intervenção a executar pela APAS Floresta. --------------------------- 
--- 2. Compete à APAS Floresta – Associação de Produtores Florestais através de pessoal 
especializado e equipamento para a execução de acções de silvicultura preventiva, prestará 
serviços a este Município, nomeadamente as acções previstas no PMDFCI que sejam 
responsabilidade do Município de Azambuja, coordenando estas acções com o técnico do GTF, 
nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Realizará acções de silvicultura preventiva (nomeadamente a nível da criação de faixas de 
gestão de combustível), no âmbito da DFCI, sendo estas acções coordenadas entre o SMPC/ 
GTF e equipa técnica da APAS Floresta; ------------------------------------------------------------------------ 
--- b) Garantirá 7 dias mensais de trabalho na área da silvicultura preventiva (coordenando esta 
actividade operacional com o SMPC/GTF);---------------------------------------------------------------------- 
--- c) Cumprir as boas práticas silvícolas no decorrer da intervenção e assegurar o cumprimento 
das normas de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, aquando da realização das 
intervenções;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- d) Sendo responsabilidade da equipa de sapadores florestais acções de vigilância, detecção, 
1ª intervenção, apoio ao combate em fogos florestais e acções de rescaldo e vigilância pós 
rescaldo durante o período critico, será coordenado este tipo de intervenção com os meios 
existentes no concelho da Azambuja de forma a optimizar os recursos; --------------------------------- 
--- e) Apoiará ainda a realização de acções de sensibilização e esclarecimento florestal junto das 
populações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Custos e financiamento------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O custo da execução das acções efectuadas pela APAS Floresta, será comparticipado 
financeiramente pela CMA, mediante a entrega da quantia de 18.000€ (dezoito mil euros), a 
efectuar mensalmente em tranches de 1.500€ (mil e quinhentos euros). -------------------------------- 
--- 4.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Obrigações----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A APAS Floresta obriga-se a coordenar com o técnico do GTF, a execução das acções 
definidas e no cumprimento dos prazos estipulados.---------------------------------------------------------- 
--- 5.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Duração -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente acordo de parceria terá uma duração máxima de um ano, renovável por períodos 
iguais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 6.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Rescisão ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Presente Protocolo poderá ser denunciado, em qualquer momento, por verificação de 
incumprimento, ou proposta de denúncia fundamentada por parte dos intervenientes, com 
sessenta dias de antecedência. ------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que a presente proposta visa a celebração de 
protocolo com a APAS Floresta para limpeza de linhas de água e de terrenos propriedade da 
Câmara. O custo da execução das acções efectuadas pela APAS Floresta, será comparticipado 
financeiramente pela CMA, mediante a entrega da quantia de 18.000€, a efectuar mensalmente 
em tranches de 1.500€. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 05 / V-JMP / 2009 aprovada por unanimidade.----- 
1.4. Centro Hípico Lebreiro de Azambuja – Proposta Nº 06 / V-ML / 2009 -------------------------- 
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--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que ao Município de Azambuja incumbem atribuições nos domínios dos tempos livres e 
desporto e competências na realização e investimentos públicos em equipamentos para a prática 
desportiva de interesse municipal – cfr. al. f) do art. 13º e al. b), nº 1 do art. 21º Lei 159/99, de 14 
de Setembro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que é competência da Câmara Municipal de Azambuja apoiar ou comparticipar pelos meios 
adequados, 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;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a organização do espectáculo equestre “Da Liberal e Nobre Arte…” no dia 30 de Maio e de 
uma Jornada do Masters e do CN Challenge de Horseball nos dias 30 e 31 de Maio, ambos no 
âmbito da Feira de Maio de 2009. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- uma atribuição de um apoio financeiros no valor de 6.600€ ao Centro Hípico Lebreiro de 
Azambuja para fazer face aos custos que a organização dos dois eventos impõe.”------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro, ao Centro Hípico e Lebreiro de Azambuja, no valor de 6.600,00€, destinados aos 
custos com a organização do espectáculo equestre e com as jornadas de Horseball.---------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 06 / V-ML / 2009 aprovada por unanimidade. ------ 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete 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. ------------------------------------------------------------------------------  


