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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 07 DE ABRIL DE 2009.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e vinte e cinco 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 ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal solicitou a inclusão da Proposta nº 17 / V-ML / 2009 na Ordem de 
Trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A inclusão da Proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José Caetano fazendo uma chamada de atenção para o lixo no parque de 
estacionamento na estação do Espadanal, o mesmo foi deixado devidamente acondicionado por 
pessoas de etnia cigana que lá estiveram acampados, mas como já passou algum tempo, os 
sacos começam a romper-se e o lixo a espalhar-se; ----------------------------------------------------------  
--- questionou o porquê das obras na ponte da vala real estarem paradas há aproximadamente 
um ano, quando é de extrema importância para o transporte das hortas existentes naquela zona, 
principalmente por altura da campanha do tomate;------------------------------------------------------------  
--- sobre a praia fluvial referiu que todos os investimentos da Câmara serão escusados pois sem 
qualquer vigilância, as infra-estruturas da praia do Tejo serão sempre alvo de vandalismo, 
considera que a Câmara deveria pensar noutro tipo de solução;-------------------------------------------  
--- pretende saber quais serão as providências a tomar pela Câmara, no que diz respeito ao 
edifício em ruínas ao lado do centro comercial;-----------------------------------------------------------------  
--- considera que os portões do campo de futebol devem ser colocados, pois qualquer pessoa 
pode entrar e danificar uma infra-estrutura tão importante para a vila.------------------------------------  
--- Interveio a Sra. Deolinda Oliveira reiterando o pedido para colocação de redutores de 
velocidade e paragens do autocarro para os Casais das Comeiras;---------------------------------------  
--- solicitou ainda a colocação de floreiras no largo da capela, de modo a impedir o 
estacionamento em cima do passeio e apoio da Câmara para a pintura da capela;-------------------  
--- alertou para a falta de saneamento na zona extremo dos concelhos de Azambuja e Cartaxo;--  
--- referiu ainda a inexistência de actividades vocacionadas para a 3ª idade na freguesia de 
Aveiras de Cima;-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- informou ainda que não recebeu qualquer resposta da Câmara, ao abaixo-assinado que 
enviou acerca da ilegalidade de cobrança de taxa de serviço na facturação da água.----------------  
--- Interveio a Sra. Fátima Narciso informando que devido à inexistência de saneamento nos 
Casais das Comeiras, teve que fazer um depósito com bomba submersa para bombear a água 
da chuva para a estrada, pois os seus vizinhos proibiram-na de escoar a água para os seus 
terrenos. Todos os meses tem que despejar a fossa e por isso colocou também a máquina de 
lavar roupa a correr para o quintal sendo também bombeada para a estrada. Recebeu dois 
ofícios da Câmara a dizer que não pode bombear a água para a estrada, por isso pretende 
perguntar o que deve fazer, uma vez que tem que aguardar imenso tempo para que os serviços 
da Câmara esvaziem a fossa com um tractor sem qualquer tipo de condições para efectuar o 
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serviço. Pede para que os serviços da Câmara se desloquem ao local e analisem a situação uma 
vez que existem esgotos a cerca de 200 metros de sua casa.----------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José Rodrigues de Almeida felicitando a Câmara pelo sucesso de mais uma 
edição da ÁVINHO. Manifestou ainda grande entusiasmo com o projecto “Aveiras de Cima – Vila 
Museu do Vinho”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Referiu ainda ter conhecimento que a Câmara pretende aprovar medidas de apoio social, 
considera que talvez fosse mais sensato, em vez da atribuição de apoios monetários e 
subsídios, a Câmara, por exemplo, ceder terrenos de que seja proprietária, para que as pessoas 
possam cultivar a sua própria subsistência. ---------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que:-------------------------------------------------------------------------------  
--- sobre as obras na ponte da vala real, poderá distribuir cópia de faxes, ofício, mails e da sua 
agenda desde 2007, com todos os contactos estabelecidos com a Estradas de Portugal. 
Considera inadmissível que a obra esteja parada porque houve um litígio entre a Estradas de 
Portugal e o empreiteiro, que acabou em Tribunal e até decisão do mesmo a Estradas de 
Portugal não pode avançar com qualquer tipo de intervenção complementar, teme que a 
situação se arraste;----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a praia fluvial tem sido alvo de sucessivos actos de vandalismo. Há um projecto a 
contratualizar com fundos comunitários que abrangerá aquela zona mas que implicará que quem 
ocupar o espaço tenha meios próprios de segurança; --------------------------------------------------------  
--- o gradeamento junto ao centro comercial serve para impedir a aproximação das pessoas à 
casa em ruínas, por uma questão de segurança. A Câmara está a ultimar o processo de 
intimação dos proprietários e decorridos os prazos legais, pretende proceder à sua demolição;---  
--- a empreitada de construção do campo de futebol não se encontra concluída, faltam ainda, os 
arranjos exteriores, as torres de iluminação e os portões. Espera que aquando da inauguração, 
em 16 de Maio, a empreitada esteja concluída; ----------------------------------------------------------------  
--- os redutores de velocidade e as paragens de autocarro estão adjudicadas, actualmente 
decorre o prazo para o empreiteiro executar a intervenção; -------------------------------------------------  
--- para proibir o estacionamento em cima dos passeios, no largo da capela, serão colocados 
pins; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o apoio para a pintura da capela terá que ser solicitado à Câmara pelo Pároco, mas à 
semelhança de outras situações pensa que não haverá problema em ser aprovado pelo 
executivo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- estão contratualizados com fundos comunitários a aguardar aprovação as redes de 
saneamento em todas as localidades onde a Câmara fez a primeira intervenção, ou seja, em 
Casais de Baixo e Casais de Britos, em Azambuja, Casais das Comeiras e Vale do Brejo, em 
Aveiras de Cima, Casais das Boiças, Quebradas e Tagarro, em Alcoentre e Vila Nova de São 
Pedro. A concessão das águas também prevê a conclusão das redes de saneamento; -------------  
--- a Câmara tem imensos projectos dirigidos à 3ª idade, que abrangem todas as freguesias do 
concelho, nomeadamente, cinema sénior, actividade física para todos, alfabetização de pessoas 
com mais de 70 anos, etc., todas estas actividades estão publicitadas no boletim municipal, na 
agenda cultural, no site da Câmara, nas Juntas de Freguesia e nos Centros Sociais;----------------  
--- os esgotos domésticos nos Casais das Comeiras estão contratualizados a aguardar 
aprovação. Ninguém pode impedir o escoamento natural da água pluvial, por isso considera que 
a Sra. Fátima Narciso deve fazer valer os seus direitos. Pela concessão o esvaziamento de 
fossas terá que ser executado até 48 horas após a efectivação do pedido; -----------------------------  
--- o projecto “Aveiras de Cima – Vila Museu do Vinho” será publicitado no site da Câmara para 
melhor divulgação;-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- a Câmara de Azambuja não possui terrenos para distribuir como medidas de apoio social, 
mas tem alguns terrenos ocupados com hortas. ---------------------------------------------------------------    
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Cruz questionando se é hábito da Câmara entregar 
correspondência aberta dentro de um plástico.----------------------------------------------------------------- 
--- Questionou relativamente a Manique do Intendente: ------------------------------------------------------ 
--- para quando o início das obras na fachada da igreja; ----------------------------------------------------- 
--- se a Câmara tem conhecimento dos problemas existentes relativamente à casa mortuária; ---- 
--- sobre a etar; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- resolução de pequenos problemas no jardim-de-infância, como por exemplo a campainha que 
não toca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre Tagarro questionou a possibilidade da Câmara contactar uma instituição bancária para 
colocação de um ATM, uma vez que o multibanco mais perto fica em Alcoentre.---------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando o ponto de situação dos pedidos de 
informação efectuados à Câmara. Afirmou que sempre pensou que a Câmara incluísse a 
variante de Aveiras de Cima nas contrapartidas pela deslocalização do novo aeroporto a 
contratualizar no QREN. Pretende ainda saber o porquê do Centro de Dia de Alcoentre 
continuar encerrado, uma vez que depois da inauguração deveria ser posto ao serviço da 
população. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos informando que a EN3 aparece em 3º lugar nas 
estradas mais mortíferas do país, por isso o PSD sempre defendeu, o alargamento das vias, a 
criação de mais uma via em cada sentido e a construção de rotundas, daí a dificuldade em 
aprovar mais empreendimentos e armazéns para a zona industrial. Acrescentou que a EN3 liga 
o Carregado a Castelo Branco tendo-se verificado 17 mortos, dos quais 10 foram no troço 
Carregado/ Azambuja. Considera que o alargamento da estrada é de suma importância de 
modo a que o aumento de investimentos, que se traduz num aumento de tráfego, não coloque 
em risco a vida das pessoas que transitam diariamente na referida estrada. --------------------------- 
--- Alertou para o facto dos carros, quando apanham o sinal vermelho junto à estação, 
circularem, por vezes com excesso de velocidade, na estrada de acesso à estação, o que 
considera uma situação perigosa para a qual a Câmara deveria arranjar algum de tipo de 
resolução.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informou que continua a verificar a passagem de peões na estrada nacional, sem ser nas 
passadeiras, aquando da realização do mercado mensal, agravada pelo facto de não ter visto 
nenhum agente da autoridade a assegurar o atravessamento junto às duas passadeiras 
existentes. Continua a considerar que a Câmara deveria acabar com a entrada a meio do 
mercado, no seu entender causadora de tal situação de insegurança. ----------------------------------- 
--- Afirmou considerar caricata a actuação da Câmara na casa em ruínas, já referida, ao lado do 
centro comercial, pois colocou uma vedação que obrigava as pessoas a transitarem pela 
estrada, em insegurança. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informou que a situação dos esgotos nos Casais das Comeiras poderia ser resolvida, se a 
Câmara actuasse como na Maçussa, em que despendeu de 3.145€ para fazer a ligação de 
esgotos a 3 casas. Existem vários pesos e várias medidas.------------------------------------------------- 
--- Acrescentou que se o Município do Cartaxo criou condições especiais pelas captações de 
água se localizarem dentro do seu concelho, também o Município de Azambuja poderia ter 
negociado condições especiais com a Águas do Oeste – AdO, para não sobrecarregar os 
munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 --- Questionou o ponto de situação da passagem pela estrada do campo da feira, devido aos 
problemas com o cano da EPAL. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que é do conhecimento de todos os Vereadores o que está a ser 
contratualizado em termos do QREN e o que foi objecto do plano de contrapartidas e os 
respectivos timings. De acordo com o estabelecido, a única intervenção que deveria estar a 
decorrer era a recuperação da fachada da igreja de Manique do Intendente. Estão a ser 
realizados uma série de projectos para serem objecto de candidaturas formais, como por 
exemplo, o novo posto da GNR de Aveiras de Cima, que aguarda a resolução de problemas 
com a posse do terreno. A EN3, incluída no programa de contrapartidas, está prevista a 
duplicação da mesma entre Azambuja e Vila Nova da Rainha, com um primeiro troço entre o 
Espadanal e Vila Nova da Rainha, a intervenção começará entre Junho/ Julho de 2009, o 
segundo troço entre a futura rotunda do Espadanal e Azambuja, o projecto será concluído em 
finais de Abril e prevê-se que tenha que ser sujeito a avaliação ambiental. -----------------------------  
--- A Câmara tem tido o cuidado de negociar com os investidores a conclusão do troço 
alternativo à área industrial, faltando concluir uma parte que está parada por existirem 7 
sobreiros, apesar de estarem a morrer, até à data ainda não conseguiu autorização da Direcção 
Geral das Florestas para abater as árvores. A rotunda do Espadanal será totalmente financiada 
pela MODIS e pela FCC, mas o projecto está na Estradas de Portugal há cerca de um ano e 
meio, já depois de ter sido totalmente reformulado em função das indicações da Estradas de 
Portugal. Mudou a Direcção da Estradas de Portugal e o projecto voltou à estaca zero.------------- 
--- A variante de Vila Nova da Rainha e a intercepção ao nó da auto-estrada, foi realizado um 
estudo pelos técnicos das Câmaras de Alenquer e Azambuja, que foi remetido à Estradas de 
Portugal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Pretende comprovar tudo o que disse e por isso passou à leitura de e-mails enviados à 
Estrada de Portugal acerca dos assuntos acima referidos. -------------------------------------------------- 
--- Não tem o timing da execução da etar de Manique do Intendente, apesar das reuniões 
sucessivas para definir a localização exacta. ------------------------------------------------------------------- 
--- O arranjo da estrada Manique do Intendente/ Arrifana está incluído num total de 4 estradas 
que foram remetidas a candidatura de fundos comunitários. ------------------------------------------------ 
--- Pensa que a colocação de um ATM em Tagarro, deve ser solicitado, a uma instituição 
bancária, possivelmente à Caixa de Crédito Agrícola. -------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que o Centro de Dia de Alcoentre ainda não abriu portas 
apenas por uma questão relacionada com a Segurança Social, que neste momento já tem na 
sua posse todos os documentos solicitados para o estabelecimento de um acordo. Já foi 
estabelecida a realização de uma reunião com todos os utentes inscritos para se fazer as contas 
das respectivas mensalidades, independentemente do acordo com a Segurança Social, e se 
todos estiverem de acordo o Centro abrirá dentro de aproximadamente três semanas. A Câmara 
e o Centro decidiram inaugurar toda a infra-estrutura e nunca se pensou que as burocracias 
atrasassem tanto a abertura do Centro de Dia.----------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o mercado mensal reconhece não ser o local ideal mas é o possível. É incomodo 
atravessar junto da estação e da rotunda, mas em toda a extensão da EN3 existe um 
gradeamento que pretende dissuadir que as pessoas atravessem em qualquer local. --------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que chega a ser caricata a dificuldade da Câmara em 
estabelecer qualquer conversação com a Administração Central, mas considera que toda esta 
situação tem um rosto, que é rosto do Partido Socialista. ---------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Presidente acrescentou que o Partido Socialista teve reformas bem sucedidas, como na 
educação e na segurança social mas também teve reformas mal sucedidas, como a 
reformulação dos serviços públicos.------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ----------------------------------------------------------------------    
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 18 de Novembro de 2008 foi aprovada por 
maioria, com seis votos a favor e uma abstenção (Sr. Vereador António José Cruz, 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 02 de Dezembro de 2008 foi aprovada 
unanimidade. 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 – Medidas de Apoio Social a Desenvolver pelo Município de Azambuja – Proposta 
nº 37 / P / 2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Portugal atravessa hoje uma crise financeira e económica, à semelhança do que acontece na 
generalidade dos Países do Mundo, em menor ou maior escala; ------------------------------------------ 
--- a crise é um fenómeno global que afecta a generalidade da população, mas que tem efeitos 
imediatos e dramáticos nos estratos sociais mais fragilizados por razões financeiras e sociais; --- 
--- há que tomar medidas urgentes, quer ao nível das organizações supranacionais, quer 
nacionais, para minorar os impactos da crise particularmente nas classes sociais mais 
desfavorecidas;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- uma das manifestações mais gravosas da crise é o aumento do desemprego e a 
incapacidade de os jovens acederem ao mercado de trabalho; -------------------------------------------- 
--- que as Autarquias Locais são os órgãos do Estado mais próximos das populações e que lhes 
cabe também adoptar medidas que, para além de minorar os efeitos da crise, favoreçam a 
retoma da economia local e a revitalização do tecido produtivo, particularmente nas pequenas 
empresas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara aprove o conjunto de medidas anexas constantes do documento “Medidas de 
apoio social a desenvolver pelo Município de Azambuja”, integradas nos seguintes capítulos:----- 
--- a) Medidas de Apoio Social; ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Medidas de apoio ao emprego e ao tecido produtivo;-------------------------------------------------- 
--- c) Medidas de apoio aos jovens.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- que esta proposta seja submetida à apreciação da Assembleia Municipal.” ------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que à medida que a crise mundial tem vindo a piorar, a Câmara 
preparou um programa de medidas de apoio social, que numa política de proximidade, visam 
apoiar as faixas sociais mais afectadas. Foram identificadas três áreas para intervenção da 
Câmara: apoio social (dirigidas à faixa social mais afectada pela crise), apoio ao emprego e ao 
tecido produtivo (o desemprego é das manifestações mais dramáticas da crise) e apoio aos 
jovens (por não terem independência financeira são um sector da população que requer apoio). - 
--- O Sr. Presidente procedeu à leitura das medidas de apoio social a desenvolver no Município 
de Azambuja, agrupadas por temas. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre dizendo que a presente proposta não apresenta 
qualquer previsão dos custos das medidas que a Câmara pretende implementar, para se saber 
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o impacto das medidas no Orçamento. No seu entender a Câmara poderia ter considerado a 
redução do IMI, como forma de apoio. Sobre as IPSS´s, não compreende como será feita a 
comparticipação referida na b). Sugeriu medidas de apoio e dinamização da Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens que não foram acolhidas pela Câmara, mas entende que 
apesar de ser um organismo público necessita de capacidade de intervenção no apoio social.---- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos concordou com a previsão de custos de todas as 
medidas que a Câmara pretende adoptar. Adiantou que a divulgação destas medidas será um 
factor muito importante para o seu sucesso. -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o IMI já se encontra abaixo dos valores estabelecidos pela 
maioria dos Municípios. O IMI beneficia tanto quem tem capacidade económica como quem não 
tem por isso não poderia ser uma medida de apoio social. -------------------------------------------------- 
--- Independentemente do tipo de valências das IPSS´s, por cada utente será atribuído o valor 
de 30€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A CPCJ está em funcionamento, podendo-se criar condições para que funcione ainda melhor, 
podendo o programa especial de habitação social dar resposta a muitas situações indicadas 
pela Comissão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A quantificação dos custos é complicada porque o requerimento será efectuado pelos 
munícipes que possam ser abrangidos pelas medidas de apoio. O programa terá que ser revisto 
necessariamente em Janeiro de 2010, altura em que se poderá concluir a utilização das 
medidas implementadas e se as mesmas podem pôr em risco ou não o equilíbrio financeiro da 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 37 / P / 2009 aprovada por maioria com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
Ponto 2 – Medidas de Apoio a Famílias Numerosas – Proposta nº 40 / P / 2009 ----------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- diversos Municípios têm criado sistemas especiais de incentivos a famílias numerosas, 
actuando particularmente em matérias que permitem um acesso mais equitativo de cada 
indivíduo a bens e serviços essenciais;--------------------------------------------------------------------------- 
--- também aos Municípios cabe promover o apoio a famílias numerosas, criando sistemas 
diferenciados de apoio na esfera da sua intervenção; -------------------------------------------------------- 
--- as actuais tarifas de consumo de águas, saneamento e resíduos sólidos têm um carácter 
progressivo que não prevê factores de equilíbrio no pagamento de um consumo razoável per 
capita;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- nas suas infra-estruturas e iniciativas a Câmara pode promover e facilitar o acesso de 
elementos integrantes de famílias numerosas. ----------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. que a Câmara aprove as medidas anexas de apoio a famílias numerosas; ---------------------- 
--- 2. que esta proposta seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal. ----------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que depois do estudo efectuado pelos serviços, surge uma 
proposta que visa criar um regime especial para famílias numerosas no que diz respeito ao 
consumo de água e a tarifas de saneamento e de resíduos sólidos, mas também criar um 
regime de acesso a infra-estruturas e iniciativas de carácter social, recreativo e desportivo da 
Câmara, com um desconto de 50%.------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os escalões de água, que determinam as tarifas de saneamento e de resíduos sólidos, 
passam a ter um aumento de 2m³ nos limites máximos de cada escalão, em função do aumento 
do agregado familiar com mais de 4 elementos. No que diz respeito a iniciativas culturais, 
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recreativas e desportivas do município verifica-se uma redução de 50% aos agregados 
familiares com 5 ou mais elementos.------------------------------------------------------------------------------ 
--- Os interessados ou o serviço de acção social da Câmara poderão que requerer estes 
benefícios, apresentando documentos que comprovem a constituição familiar e a residência fixa 
e permanente no Município de Azambuja. ----------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos congratulando-se com a apresentação da 
proposta que durante tanto tempo reivindicou, mas pretende registar que ainda não está de 
acordo com a razoabilidade do consumo per capita. ---------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando como é que a Câmara pretende 
enquadrar estas medidas no contrato de concessão das águas e quem assumirá o pagamento, 
a Câmara ou o concessionário.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considera que a Câmara deveria ter-se socorrido dos conceitos legais para delimitar os reais 
beneficiários das medidas que se pretende implementar.---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que não existe uma proporcionalidade em termos de consumo 
per capita, o que prejudicaria em muito as famílias unipessoais. Nos considerandos, refere 
“consumo razoável per capita”, por aproximação à média de elementos das famílias 
portuguesas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Quem tem a condução e responsabilidade política do processo de concessão é a Câmara, 
por isso pretende negociar todas as medidas com o concessionário.------------------------------------- 
--- Uma das provas de constituição familiar é o IRS, que abrange as famílias constituídas por 
casamento formal e as constituídas por união de facto. ------------------------------------------------------      
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 40 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 3 – Toponímia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1. Zona Industrial Azambuja/ Vila Nova da Rainha – Proposta nº 38 / P / 2009 -----------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- compete à Câmara Municipal de Azambuja a atribuição de toponímia aos arruamentos e vias 
municipais;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- têm surgido vários pedidos de atribuição de toponímia na Zona Industrial de Azambuja -Vila 
Nova da Rainha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara delibere aprovar a atribuição dos topónimos: -------------------------------------------------- 
--- 01 - “Rua do Espadanal”;----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 02 – “Estrada dos Arneiros”-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 03 – “Rua da Industria”-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 04 – “Rua do Comércio” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 05 – “Rua da Logística” ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 06 – “Rua do Cavalo Lusitano”---------------------------------------------------------------------------------- 
--- 07 – “Rua do Rio Tejo”-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 08 – “Rua dos Mouchões”---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 09 – “Rua do Ribatejo” -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 10 – “Rua da Malhada Velha” ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- 11 – “Rua da Lezíria do Tejo” ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- aos arruamentos indicados na planta anexa e que fazem parte integrante da presente 
proposta.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta pretende a atribuição de toponímia na 
zona industrial de Azambuja/ Vila Nova da Rainha, conforme a planta anexa à proposta.----------- 
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 38 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
3.2. Vila de Azambuja – Proposta nº 39 / P / 2009 ---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara Municipal de Azambuja aprovou em a atribuição de nova toponímia na vila de 
Azambuja; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- têm surgido várias reclamações no que consta á localização da atribuição do topónimo “Rua 
do Sável”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- após observação do local se verificou da pertinência das reclamações.------------------------------  
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara delibere aprovar a alteração do início e fim dos seguintes arruamentos:---------------- 
--- “Rua do Sável” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- “Rua Afonso Vaz de Azambuja” -------------------------------------------------------------------------------- 
--- conforme planta que se anexa e que faz parte integrante desta proposta.” -------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que neste caso pretende-se a reposição de uma situação em 
Azambuja, pelo que se pretende aprovar a alteração de início e fim das ruas do Sável e Afonso 
Vaz de Azambuja, conforme planta anexa à proposta. ------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 39 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 4 – Junta de Freguesia de Aveiras de Cima: Legalização do Edifício Sede e 
Armazém – Proposta nº 35 / P / 2009 --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Assunto: Parecer prévio não vinculativo --------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o pedido apresentado no âmbito do processo n.º 426/00-CACS, em que é 
requerente a Freguesia de Aveiras de Cima, e em que se pretende legalizar as obras de 
construção do edifício destinado a sede da Junta e armazém. --------------------------------------------- 
--- Considerando que a operação urbanística em causa se encontra isenta de licença uma vez 
que é promovida por uma autarquia local, tal como previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 7º do 
D.L. n.º que, nos termos do n.º 2 da norma acima referida, esta operação urbanística, não 
obstante 555/99, de 16 de Dezembro. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que nos termos do nº2 da norma acima referida, esta operação urbanística não 
obstante o considerando anterior, se encontra sujeita a parecer prévio não vinculativo da Câmara 
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando a informação técnica n.º 88/VH/DGU/09 (fls. 349 do processo) e a proposta 
exarada na informação n.º 65/CR/DGU/09 (fls. 350). --------------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da competência prevista no n.º 2 do artigo 7º do D.L. 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, emitir parecer favorável ao pedido apresentado e cujos 
elementos constam do processo acima referenciado.”-------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de parecer favorável 
solicitado pela Junta de Freguesia de Aveiras de Cima para legalização das obras de construção 
do edifico destinado a sede e armazém. -------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 35 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 5 – EMIA: Documentos de Prestação de Contas 2008 – Proposta nº 41 / P / 2009 ------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o Município de Azambuja é o accionista único da Empresa Municipal de Infra-estruturas 
de Azambuja, EM (EMIA); ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- que os direitos dos titulares do capital social destas empresas são exercidos através da 
Câmara Municipal, de acordo com o art.º 15.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro (Regime 
Jurídico do Sector Empresarial Local);---------------------------------------------------------------------------- 
--- que, nos termos dos Estatutos da EMIA, do Regime Jurídico acima citado e do Código das 
Sociedades Comerciais, a EMIA elaborará anualmente os documentos de prestação de contas, 
os quais, referentes ao exercício de 2008, foram aprovados em reunião do Conselho de 
Administração realizada no dia 24 de Março de 2009; -------------------------------------------------------- 
--- que, nos termos dos Estatutos da EMIA, do Regime Jurídico acima citado e do Código das 
Sociedades Comerciais, foram emitidos o Relatório e Parecer do Fiscal Único e a Certificação 
Legal de Contas relativos aos documentos indicados no considerando anterior.-----------------------  
--- Proponho à Câmara: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação dos Documentos de Prestação de Contas (Relatório do Conselho de 
Administração e Demonstrações Financeiras) referentes ao exercício de 2008; ----------------------- 
--- a aprovação da proposta de aplicação do resultado líquido do exercício de 2008 inserta no 
Relatório do Conselho de Administração.” ----------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a aprovação dos Documentos de 
Prestação de Contas de 2008 da EMIA.--------------------------------------------------------------------------   
--- Informou estar presente o Chefe da Divisão Financeira, Dr. Ricardo Portela para tecer 
algumas considerações referentes à presente proposta e para proceder aos esclarecimentos que 
os Srs. Vereadores entendam necessários. --------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Dr. Ricardo Portela informando que é a primeira vez que uma proposta do género 
necessita da aprovação da Câmara, uma vez que houve alteração do regime jurídico do sector 
empresarial local, que a isso obriga. O resultado da actividade de 2008 da EMIA encontra-se 
espelhado nos documentos entregues, onde constam: todos os processo desenvolvidos no ano 
em causa, os factos relevantes ocorridos após o termo do exercício, evolução previsível da 
sociedade e o resultado do exercício de 2008, que saldou-se em 10,15€ negativos. ----------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando, no anexo ao balanço e à demonstração 
dos resultados, “35. (…) O aumento de capital ocorrido no exercício foi integralmente subscrito 
pelo Município de Azambuja e foi realizado em dinheiro” ---------------------------------------------------- 
--- O Dr. Ricardo Portela respondeu que o montante utilizado pela Câmara para a subscrição e 
realização de capital social foi através da operação aprovada na Proposta nº 60 / P / 2008, no 
âmbito da transformação da EMIA em empresa de capitais públicos, com a alienação de bens 
para a empresa, havendo por isso troca de dinheiro. --------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que houve a passagem de bens imóveis da Câmara 
para a EMIA, valorizado em determinado montante, e havia facturação apresentada pela EMIA, 
que constava nas contas da Câmara como débito, por isso pretende saber como é que houve 
entrada de dinheiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Dr. Ricardo Portela respondeu que a EMIA pagou à Câmara cerca de 6 milhões de euros 
pelos parques de estacionamento, que vem representada na dívida de empréstimos. A EMIA tem 
um empréstimo com plafond com margem não utilizada, ou seja, em aberto que possibilitou o 
pagamento dos terrenos. A Câmara com o dinheiro da venda do primeiro terreno (cerca de 3 
milhões de euros), amortizou uma parte da facturação, depois a EMIA comprou o segundo 
terreno e a Câmara pagou a restante facturação e realizou o capital social. ---------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre manifestou profunda discordância com a valorização feita aos 
terrenos, não compreendendo como os revisores oficiais de contas referem: “7. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras referidas apresentam de forma verdadeira e apropriada, 
em todos os aspectos materialmente relevantes (…)”, considera que ninguém valoriza os 
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terrenos em 6 milhões de euros e por isso as contas da EMIA não merecem a sua credibilidade 
nem a sua concordância.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que para regularizar toda a situação bastava que os terrenos 
tivessem sido avaliados em 4,3 milhões de euros. O critério de valorização seguido foi 
comparativo, ou seja, o preço dos terrenos foram comparados com cerca de 20 terrenos 
vendidos com o mesmo tipo de características. ----------------------------------------------------------------                  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 41 / P / 2009 aprovada por maioria com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), duas abstenções (Grupo do PSD) e um voto contra (Grupo da 
CDU). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 6 – Feira de Maio – Trabalho Extraordinário – Proposta nº 04 / V-JMP / 2009 ------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:--------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- para a realização da Feira de Maio/ 2009, torna-se necessário que funcionários de alguns 
sectores de actividade realizem trabalho extraordinário; ----------------------------------------------------- 
--- o trabalho extraordinário poderá exceder os limites estipulados pelo nº 1 do art. 161, da Lei nº 
59/ 2008 de 11 de Setembro que estabelece o Regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas (RCTFP);----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o evento em questão enquadra-se no disposto na alínea b) do nº 2 do art. 161 do RCTFP.----- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara Municipal autorize o pagamento do trabalho extraordinário realizado no âmbito da 
feira de Maio até ao limite de 60% da remuneração base de cada trabalhador.” ----------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que, a exemplo que anos anteriores, o 
trabalho extraordinário durante a Feira de Maio excede os limites legislados, por isso solicita 
autorização para o pagamento de até 60% da remuneração base de cada trabalhador. -------------  
--- O Sr. Presidente acrescentou que o limite imposto nas horas extraordinárias cria grandes 
problemas em três situações: Feira de Maio, transporte escolar e piquete de águas. Neste caso o 
trabalho extraordinário insere-se nas circunstâncias excepcionais e delimitadas no tempo.--------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a proposta deveria delimitar o tempo desta 
actividade excepcional. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que o trabalho na Feira de Maio inicia-se no 
final do mês de Abril até ao início de Junho, são sensivelmente dois meses. ---------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 04 / V-JMP / 2009 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 7 – Normas de Utilização dos Refeitórios das Escolas do 1º Ciclo – Proposta nº 13 / 
V-ML / 2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o fornecimento de refeições nos refeitórios das escolas do ensino básico é uma 
competência da Câmara Municipal que resulta do Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro, 
e desenvolvida mais recentemente com a transferência de competências para os municípios 
operada pelo Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho, (art. 7.º, n.º 1) e com o novo regime da 
Acção Social Escolar resultante do do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de Março (art. 8.º);------------ 
--- que a necessidade de assegurar a sustentabilidade de um serviço de qualidade determina 
que se adoptem medidas no sentido de tornar estável e contínuo o fornecimento de refeições 
aos alunos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a importância de desincentivar situações de incumprimento, estabelecendo-se novas formas 
de responsabilização dos encarregados de educação faltosos. -------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- a aprovação das normas de utilização dos refeitórios das escolas do 1º ciclo.”--------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta vem no sentido da implementação 
de refeitórios escolares e da necessidade de assegurar a sustentabilidade do serviço. Solicitou a 
alteração de Regulamento para Normas de Utilização dos Refeitórios das Escolas do 1º Ciclo.--- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que mais de metade do articulado prende-se com o 
controlo de situações de incumprimento, considerando que devia ter sido dada importância à 
substância social da utilização dos refeitórios.------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que a Câmara também se preocupa com a substância 
social, uma vez que comparticipa na totalidade as refeições das crianças carenciadas. Estas 
normas estão vocacionadas para todas as pessoas que utilizam os serviços de refeitório, para 
que exista sustentabilidade e organização do serviço e desincentivar as situações de 
incumprimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 13 / V-ML / 2009 aprovada por maioria com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
Ponto 8 – “Vala Real” – Condições de Utilização e Tabela de Preços – Proposta nº 15 / V-
ML / 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------- 
--- “Considerando a Proposta nº 07 / V-ML / 2003, aprovada em Reunião do Executivo de 21 de 
Abril de 2003, propõe-se agora: ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a aprovação da Tabela de Preços em anexo, para utilização do barco “Vala Real”, para a 
época Maio a Outubro de 2009; ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- as condições gerais para efeito de reservas.” --------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a aprovação da tabela de 
preços para utilização do barco “Vala Real” durante a época de Maio a Outubro de 2009 e as 
condições gerais de reservas. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 15 / V-ML / 2009 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 9 – Atribuição de Apoios Financeiros:---------------------------------------------------------------- 
9.1. Associação de Caçadores do Paraíso – Proposta nº 31 / P / 2009 ------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- faz parte das competências da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar entidades e 
organismos legalmente constituídos, na prossecução de obras de interesse municipal, cfr. al.  a) 
do nº 4 do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 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. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------- 
--- a “Associação dos Caçadores do Paraíso”, em actividade na freguesia de Vale do Paraíso, 
necessita de um local para instalar a sua sede social; -------------------------------------------------------- 
--- o Município de Azambuja possui um imóvel na freguesia de Vale do Paraíso designado por “ 
Casa Colombo” que, não estando totalmente ocupado, preenche os requisitos necessários, para 
Associação dos Caçadores do Paraíso ai poder instalar a sua sede social.----------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- que a Câmara delibere ceder à Associação dos Caçadores do Paraíso, a utilização de parte 
do imóvel designado por “Casa Colombo”, sito na freguesia de Vale do Paraíso, nos termos e 
condições do protocolo em anexo.”-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Protocolo para Utilização de Espaço ----------------------------------------------------------------------- 
--- Entre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Município de Azambuja, adiante designado por Município, com sede na Praça do Município, 
nº 19, 2050-315 Azambuja, com o NIPC 506 821 480, aqui representado pelo Presidente da 
Câmara Municipal, Dr. Joaquim António Ramos, com poderes para o acto,----------------------------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Associação de Caçadores do Paraíso, adiante designada por Associação, com sede em Vale 
do Paraíso, Azambuja, aqui representada pelo seu Presidente, o Senhor Garcia Martinho 
Rodrigues, com poderes para o acto, ----------------------------------------------------------------------------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, adiante designada Junta, com sede na Rua 18 de 
Dezembro, nº 36, em Vale do Paraíso, aqui representada pelo seu Presidente Senhor António 
Batista Marques. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- É celebrado o presente Protocolo que se rege pelas Circunstâncias e Cláusulas seguintes:---- 
--- I. que faz parte das atribuições do Município o apoio a colectividades que promovam 
actividades de interesse municipal, de natureza cultural e recreativa; ------------------------------------ 
--- II. que a Associação tem graves dificuldades na obtenção de um espaço para a sua sede 
social; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- III. que o Município é proprietário de um prédio urbano denominado “Casa Colombo”, sito na 
Rua Direita, freguesia de Vale do Paraíso, Concelho de Azambuja, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Azambuja sob o número 00080, e inscrito na matriz sob os artigos nº 484 e nº 
505 da freguesia de Vale do Paraíso; ----------------------------------------------------------------------------- 
--- IV. que o edifício supra identificado ainda se encontra inacabado faltando efectuar alguns 
melhoramentos e trabalhos de construção;---------------------------------------------------------------------- 
--- V. que o Município já cedeu a utilização de parte do imóvel ao Rancho Folclórico Danças e 
Cantares de Vale do Paraíso, dispondo ainda de duas salas no primeiro andar do mesmo. -------- 
--- Cláusulas:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Objecto e âmbito) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Pelo presente Protocolo, o Município cede a utilização de duas salas no primeiro andar do 
imóvel identificado na terceira circunstância à Associação.-------------------------------------------------- 
--- 2. O espaço cuja utilização é objecto do presente Protocolo, destina-se única e 
exclusivamente à realização de reuniões internas da Associação, e à constituição da sua sede 
social, ficando expressamente proibido o desenvolvimento de qualquer outra actividade, não 
podendo por isso a Associação dar-lhe outro uso sem autorização expressa e escrita do 
Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Prazo de Utilização) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O presente Protocolo entra em vigor no dia da sua outorga e vigorará até que seja 
denunciado por qualquer uma das partes. ----------------------------------------------------------------------- 
--- 2. O presente Protocolo cessa os seus efeitos no caso de a Associação cessar a sua 
actividade, ou ainda no caso do Município considerar que as actividades desenvolvidas por 
aquele são manifestamente diminutas ou desprovidas de interesse, revertendo de imediato para 
o Município o espaço agora cedido. ------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 3. O protocolo poderá ainda cessar os seus efeitos a todo o momento por iniciativa do 
Município, e sem necessidade de invocação de justificação.------------------------------------------------ 
--- 4. Para efeitos dos números um e três da presente Cláusula, a parte interessada em fazer 
cessar os efeitos do presente Protocolo, deverá notificar a outra com antecedência de 90 dias, 
por meio de carta registada com aviso de recepção.---------------------------------------------------------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Obras e Regime de Benfeitorias)------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. A Associação compromete-se a investir a quantia de 8.000,00€ (oito mil euros) na 
realização de obras de remodelação no espaço cedido, decorrentes da sua adequação à 
utilização pela Associação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. Quaisquer outras obras de conservação ordinária, extraordinária e de beneficiação 
realizadas pela Associação, terão que ser previamente autorizadas por escrito pelo Município, 
não podendo esta exigir do Município quaisquer quantias a título indemnizatório ou 
compensatório pela realização das mesmas. ------------------------------------------------------------------- 
--- 3. As obras e as benfeitorias realizadas pela Associação, não poderão ser levantadas, nem 
ser objecto de retenção, mesmo quando autorizadas pelo Município. ------------------------------------ 
--- 4. A Junta compromete-se a efectuar as restantes obras no edifício, com vista a dar o mesmo 
por concluído.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Consumos)---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Todas as despesas com o consumo de água, saneamento, gás, energia eléctrica e aumento 
de potência são da responsabilidade da Associação.--------------------------------------------------------- 
--- Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Incumprimento) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O incumprimento, por qualquer das partes, das obrigações que para elas resultam deste 
Protocolo, não estando o mesmo sanado no prazo de 60 dias após a sua verificação e respectiva 
notificação, confere à parte não faltosa a faculdade de o fazer cessar, unilateralmente e de 
imediato, se necessário recorrendo à Acção Directa. --------------------------------------------------------- 
--- Sétima ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Detenção) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A utilização do espaço aqui acordada apenas atribui à Associação a qualidade de mero 
detentor, não lhe conferindo assim, de modo algum, seja a que título for, a posse do mesmo.”---- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa ceder a utilização de parte da “Casa 
Colombo” em Vale do Paraíso à Associação de Caçadores do Paraíso através da assinatura de 
protocolo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 31 / P / 2009 e o Protocolo para Utilização de 
Espaço aprovados por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 
9.2. Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo – Proposta Nº 14 / V-ML / 2009---------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja, deliberar sobre formas de apoio às 
freguesias, ao abrigo do art. 64, nº 6 alínea b) da Lei 169/ 99 de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei 5-A/ 02 de 11 de Janeiro;---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o pedido efectuado pela Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, conforme consta do seu 
ofício nº 10/ 09 de 31/03/2009 e das fotografias, que se anexam. ----------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- que a Câmara delibere conceder à Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, um apoio 
financeiro de €2.932,80 (dois mil novecentos e trinta e dois euros e oitenta cêntimos), conforme 
consta do orçamento apresentado, para a implantação de janelas na zona do alpendre da 
Escola do 1º ciclo de Aveiras de Baixo.”-------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro, à Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, no valor de 2.932,80€, para implantação 
de janelas na zona do alpendre na escola do 1º ciclo de Aveiras de Baixo, reivindicada pelas 
crianças da escola aquando da sua participação numa reunião de Câmara no âmbito das 
Viagens do Zambujinho.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 14 / V-ML / 2009 aprovada por unanimidade. ------ 
9.3. Escola Secundária de Azambuja – Proposta Nº 16 / V-ML / 2009 -------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------- 
--- “Tendo em conta:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as atribuições e competências da autarquia em matéria de educação (Dec. Lei 159/99);-------- 
--- a importância do desenvolvimento de acções de “Educação para a Saúde”, nomeadamente 
no âmbito da prevenção de dependências;---------------------------------------------------------------------- 
--- o trabalho desenvolvido na Escola Secundária de Azambuja, por um grupo de docentes, no 
âmbito de prevenção das Toxicodependências.---------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a atribuição da verba de 319,50€ à Escola Secundária de Azambuja, para que possa realizar 
um Teatro-Debate sobre o tema de Prevenção das Toxicodependências.”------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro, à Escola Secundária de Azambuja, no valor de 319,50€, destinados à realização do 
Teatro/ Debate sobre a Prevenção das Toxicodependências. ---------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 16 / V-ML / 2009 aprovada por unanimidade. ------ 
– Proposta Nº 17 / V-ML / 2009 ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que no âmbito das competências atribuídas às autarquias locais através do Dec. Lei nº 159/ 
99 cabe às mesmas apoiar actividades culturais de interesse municipal (artigo 20º, alínea g);----- 
--- a sensibilização da comunidade para a preservação e valorização dos patrimónios humano, 
histórico, monumental, natural e cultural do Concelho de Azambuja, estimulando a aproximação 
e o envolvimento da população com os «patrimónios», enquanto segmento cultural por 
excelência da memória colectiva; ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- o desenvolvimento da criatividade no âmbito da fotografia;---------------------------------------------- 
--- a promoção cultural do território e do património Concelhio. -------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação das Normas do “Concurso de Fotografia – Patrimónios: Olhar, Observar, 
Registar”.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a aprovação das normas 
para o concurso de fotografia “Patrimónios: Olhar, Observar e Registar” que visa a sensibilização 
da comunidade para a prevenção e valorização dos patrimónios humano, histórico, monumental, 
natural e cultural do Município de Azambuja. ------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 17 / V-ML / 2009 aprovada por unanimidade. ------ 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezoito horas e cinquenta minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 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. ------------------------------------------------------------------------------  


