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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 16 DE JUNHO DE 2009. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, o Sr. 
Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores, Luís Manuel Abreu de Sousa, José 
Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os Srs. 
Vereadores António José Mateus de Matos e António José Costa da Cruz, pelo Grupo da CDU, o 
Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. -----------------------------------------------------------------  
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- Não havendo informações a prestar, o Sr. Presidente passou, de imediato, ao ponto seguinte 
do período “Antes da Ordem do Dia”. ----------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José Rodrigues de Almeida questionando: ----------------------------------------------- 
--- o porquê das actas, no site da Câmara, não terem a intervenção do público presente;----------- 
--- para quando a inauguração da Casa da Câmara em Aveiras de Cima e quais as suas 
funcionalidades; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o ponto de situação da Vila Museu do Vinho. --------------------------------------------------------------- 
--- Sugeriu ainda a colocação de sombras no jardim urbano de Azambuja. ----------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que das actas constam as intervenções do público presente e 
dos Editais consta apenas a parte deliberativa das reuniões. ----------------------------------------------- 
--- A Casa da Câmara está concluída fisicamente e terá as seguintes valências: delegação da 
Câmara (será instalada uma extensão da UAP - Unidade de Atendimento ao Público), sanitários 
públicos, sede da Associação de Caçadores, recriação de uma taberna (que será objecto de 
concessão) e Centro de Interpretação do projecto "Vila Museu do Vinho" (já com 12/ 13 adegas 
aderentes). A inauguração será feita quando todas as valências estiverem prontas a funcionar. -- 
--- O jardim urbano tem sombras mas terá que se esperar que as árvores cresçam mais. ---------- 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES-----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Cruz questionando se já existe alguma resposta para 
restituição dos benefícios concedidos à Opel. ------------------------------------------------------------------ 
--- Retratou o caso de uma funcionária da Câmara com dificuldades que solicitou ajuda para o 
transporte da filha, pretende saber se já existe alguma resposta ao pedido e lembrou que a 
Câmara auxilia o transporte de três jovens de Alcoentre para as Caldas da Rainha.------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos congratulando-se com o resultado da Eleição 
para o Parlamento Europeu, em que o povo penalizou o Partido Socialista retirando-lhe 5 
eurodeputados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a estrada do campo da feira, considera inacreditável como o executivo aparenta estar 
tudo bem, quando a estrada está constantemente impedida ao trânsito porque os pórticos estão 
sempre a vir abaixo. Disponibilizou-se para em conjunto com a Câmara arranjar uma solução 
viável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionou se a Câmara já efectuou algum procedimento relativo às lavandarias, que fruto da 
actividade desenvolvida gastam imensa água que não está de forma alguma relacionada com os 
resíduos sólidos produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre solicitando informação sobre a execução do QREN 
para o concelho de Azambuja.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Informou ainda ter-se dirigido aos serviços de água para efectuar o pagamento de uma 
factura de um familiar, que tinha como prazo limite o dia 09 de Junho, nos serviços solicitaram o 
pagamento de juros de mora. Estranhou o facto pois foi a primeira vez que tal sucedeu, apesar 
de entender que as coisas devam ser pagas atempadamente mas também há que haver 
proporcionalidade das actuações. Não prestigia a actuação do serviço público, quando se 
cobram juros por pagamentos com 1/ 2 dias de atraso e não se fazem pagamentos a tempo e 
horas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas saudando o PSD pelo resultado obtido na 
Eleição para o Parlamento Europeu, reconhecendo que foi uma derrota para o PS pois perdeu 
alguns eurodeputados, e para o povo português, porque o resultado mais evidente foi a 
abstenção. A nível municipal verificou-se a vitória do PS.---------------------------------------------------- 
--- Saudou também o Sr. Presidente da República pelo veto dado ao financiamento dos partidos 
políticos, que na sua opinião era uma associação nacional de interesses quando a situação do 
país é sobejamente conhecida.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre retorquiu lembrando que os partidos aprovaram a Lei do 
Financiamento dos Partidos Políticos e nessa altura apenas colocaram em questão o dinheiro do 
único partido português que desenvolve actividades para obter receitas. Na última eleição para a 
Presidência da República, o actual Presidente beneficiou de um saldo muito superior aos seus 
opositores. Entende que devem ser traçados limites às campanhas eleitorais mas que o veto 
deveria ter sido melhor explicado. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas disse que os partidos políticos recebem em consonância 
com o número de deputados eleitos, assim sendo, é natural que o PS receba mais que o PCP. -- 
--- O Sr. Vereador António Nobre respondeu que esse foi o critério mais conveniente mas 
existem princípios mais justos que poderiam ser adoptados. Esse critério conduz à 
marginalização de algumas forças políticas. -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que já houve resposta ao pedido de restituição dos benefícios 
concedidos à Opel, o qual legitima a Câmara a ser ressarcida dos impostos municipais mas 
ainda não foi transferida nenhuma verba. Poderá facultar cópia do ofício recebido.------------------- 
--- Tem conhecimento dos problemas da funcionária e a Câmara tudo tem feito para ajudar, até 
com intervenções extra-municipais. Lembrou que o transporte dos jovens, inseridos no seio 
familiar, inclui-se na política dos transportes escolares, pois apenas existe aquele tipo de ensino 
nas Caldas da Rainha. Neste caso o transporte era para visita ao fim-de-semana da jovem que 
se encontra numa instituição. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Da Eleição para o Parlamento Europeu apenas pretende referenciar que o PS ganhou no 
município de Azambuja, mas que, com uma taxa de absentismo tão elevada (63%) nada se pode 
antever, quer para a eleição da Assembleia da República, quer para as Autárquicas.---------------- 
--- A situação dos pórticos é recorrente, são recorrentemente arranjados e recorrentemente 
deitados abaixo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o QREN informou que estão a decorrer as candidaturas dos centros escolares de 
Alcoentre, Azambuja e Vila Nova da Rainha e das estradas das Virtudes, da Moita do Lobo, do 
Vale e das Mosqueireiras. A candidatura da Regeneração Urbana foi aprovada e já foram 
executadas as obras na entrada da vila (junto às bombas de gasolina) e atrás da igreja e irão 
avançar os procedimentos concursais para o jardim de S. Sebastião, bacia da ribeira do 
Valverde e bacia de drenagem ao longo da EN3.-------------------------------------------------------------- 
--- Houve uma reunião com a nova administração da AdO e haverá outra brevemente para se 
acordar os valores devidos, quer pela Câmara, quer pela AdO. Retirando a AdO e a 
RESIOESTE, os pagamentos da Câmara a fornecedores fazem-se a 63 dias.------------------------- 
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--- Os serviços aplicam o Regulamento do Abastecimento de Água aprovado pela Assembleia 
Municipal e estranha que em situações anteriores nunca tenham sido aplicados juros de mora, 
isso seria uma violação ao Regulamento em vigor.------------------------------------------------------------    
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que apenas conhecia a aplicação de juros de mora em 
execuções fiscais. A sua pretensão foi apenas apontar a duplicidade de atitude, quando é a 
Câmara a receber e quando é a Câmara a pagar. ------------------------------------------------------------- 
--- Questionou ainda, uma vez que a obra do centro escolar de Alcoentre é da EMIA, o porquê de 
estar integrada no QREN e ser objecto de candidatura.------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que os munícipes pagam a água 2 meses e meio depois do 
consumo, ou seja 75 dias, superior ao período de pagamento da Câmara a fornecedores. No 
final do prazo de pagamento são aplicados juros de mora. -------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas acrescentou que até ao dia 7 de cada mês, o pagamento 
de água pode ser feito na Câmara, nas Juntas de Freguesia, por multibanco e nas lojas payshop, 
a partir dessa data até ao dia 14 é efectuado apenas na Câmara, só depois dessa data 
começam a ser cobrados juros de mora, implementado no próprio programa informático, daí as 
funcionárias não aceitarem pagamentos sem juros de mora. ----------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que os centros escolares de Alcoentre e Azambuja estão incluídos 
nas contrapartidas pela deslocalização do novo aeroporto. O concurso foi entregue à EMIA, será 
financiado por fundos comunitários que irão amortizar o financiamento obtido pela EMIA. ---------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos lembrando que há 2 sessões de Câmara, falou 
de um problema de uma criança que estava a ser negligenciada na escola da Quinta dos Gatos, 
que lhe foi relatado pela mãe da criança. Na altura disse-lhe que não poderia ajudar de imediato 
porque estava a decorrer um processo eleitoral para Directora da escola, no qual tinha um 
familiar a concorrer. Só depois de concluído o processo eleitoral expôs toda a situação em 
sessão de Câmara, para que todos tomassem conhecimento do problema. ---------------------------- 
--- Num jornal local leu uma entrevista de uma técnica da Câmara, na qualidade de encarregada 
de educação, com a qual concorda mas que estranha pois aponta uma série de soluções para as 
quais nunca a Câmara tomou qualquer tipo de providência. Refere na entrevista que aquela era 
uma situação provisória (de Novembro a 27 de Maio) e de um abaixo-assinado para a criação de 
uma turma SUEVA à semelhança da que existe em Aveiras de Cima. A sua chama de atenção 
nunca foi aproveitamento político, serviu, pelo menos, para que toda a comunidade tomasse 
conhecimento da situação vivida por aquela criança e para que o Agrupamento de Escolas e a 
Câmara ficassem alerta para este tipo de casos. -------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que a entrevista foi dada na qualidade de cidadã. 
Considera estranho que a mãe da criança nunca se tenha deslocado á Câmara a solicitar apoio 
e a denunciar a situação do filho. Informou ainda que a Câmara não tem responsabilidades 
pedagógicas sobre as escolas, apenas apoia projectos pedagógicos de iniciativa das próprias 
escolas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos acrescentou que a Câmara não tem por hábito ficar à 
margem de problemas como este, neste caso não houve cuidado, pois segundo a Técnica da 
Câmara existem uma série de actividades dedicadas à desenvoltura da criança (fisioterapia, 
terapia da fala, etc.). Foi pertinente a denúncia do problema para dar conhecimento à 
comunicação social.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que o caso das lavandarias está a ser estudado pelo consultor 
jurídico da Câmara, que depois de analisar a situação irá preparar uma alteração ao 
Regulamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ----------------------------------------------------------------------        
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--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Contrato de Concessão da Exploração e Gestão dos Sistemas Públicos de 
Distribuição de Águas e de Drenagem de Águas Residuais de Azambuja – Ratificação de 
Despacho – Proposta Nº 56 / P / 2009 -------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: Contrato de Concessão da Exploração e Gestão dos Serviços Públicos de 
Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais de Azambuja -------------------------------- 
--- Considerando o teor da informação do Departamento Administrativo e Financeiro respeitante 
à aceitação do Anexo II ao Contrato de Concessão da Exploração e Gestão dos Serviços 
Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais de Azambuja proponho a 
ratificação do meu Despacho de 8 de Maio de 2009, em anexo.” ------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que o contrato com a empresa concessionária foi assinado, 
entrando agora em período experimental e foi remetido ao Tribunal de Contas. Foi realizada 
uma análise exaustiva a toda a documentação do contrato e verificou-se que no contrato de 
financiamento estabelecido entre a empresa e a Caixa Geral de Depósitos, esta última entendeu 
que, como a participação de 3 das 5 empresas que constituem a AdAz é diminuta, cada uma 
detém uma acção, passaria a responsabilidade do capital próprio para as 2 maiores accionistas.   
--- Informou que a Dra. Irene Lameiro acompanhou todo o processo, pelo que poderá prestar 
melhores esclarecimentos se os Srs. Vereadores assim o entenderem. --------------------------------- 
--- Interveio a Dra. Irene Lameiro informando que a alteração nada teve que ver com a minuta do 
contrato, pois foi mantido o contrato aprovado pela Câmara e Assembleia Municipais. 
Juntamente ao contrato há 25 anexos que foram verificados e cujo texto foi elaborado pela 
Câmara. No anexo II, que tem que ver com o acordo de subscrição e realização de capital da 
concessionária, sendo que para além das duas maiores empresas (AQUAPOR e ECOBREJO) 
aparece também como interveniente a entidade financiadora (Caixa Banco de Investimentos). 
Esta alteração foi alvo de parecer jurídico tendo-se verificado não haver qualquer tipo de 
problema mas, pela importância do contrato, achou-se por bem haver lugar a ratificação da 
Câmara e Assembleia Municipais. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre relembrando que os Srs. Presidente e Vice-presidente 
integraram a comissão de avaliação de propostas, pelo que sempre estiveram impedidos de 
discutir e votar a concessão, suscitando algumas dúvidas de que o Sr. Presidente possa 
subscrever o contrato e que ambos possam agora votar a ratificação. ----------------------------------- 
--- Pretende lançar um desafio para que todo o processo só tenha continuidade após as 
próximas eleições autárquicas e que na campanha eleitoral seja dada a conhecer e debatida 
toda esta questão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Comungou das dúvidas suscitadas sobre a participação dos Srs. Presidente e Vice-
presidente na discussão e votação do assunto em causa, por terem feito parte da comissão de 
avaliação de propostas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionou se as participações apesar de 1%, não entram nos capitais próprios.----------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o contrato já foi assinado, tratando-se agora de uma 
ratificação que foi estudado do ponto de vista jurídico. Entende que esta não é uma decisão 
apressada de final de mandato, pois todo o processo teve início há cerca de 2 anos e meio. ------ 
--- A Câmara teve o cuidado de inquirir os consultores jurídicos acerca da incompatibilidade de 
discussão e votação da proposta mas esta não é uma deliberação que tenha que ver com os 
relatórios da comissão de avaliação de propostas, da qual fizeram parte. ------------------------------- 
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--- O recurso a financiamento nada tem que ver com a capacidade própria das empresas 
concessionárias, para se fazer investimentos no valor de 9 milhões de euros, qualquer empresa 
teria que recorrer a entidades bancárias. A capacidade própria da empresa apenas se pode 
reflectir no facto da entidade bancária ter concedido o crédito. A presença da CGD em todo o 
processo tem que ver com o facto de ser a entidade financiadora e garantir o bom 
funcionamento do projecto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- As participações das 3 empresas são tão diminutas, que para aumento de capital próprio, as 
sócias maioritárias terão que assumir toda a responsabilidade. -------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu fazer muita confusão que nunca ninguém soube quem 
eram os sócios da empresa concessionária e agora, 3 dos sócios tenham uma parte ínfima da 
sociedade. Acha que para o volume de investimentos, o capital social é muito reduzido, mas 
obviamente que a entidade financiadora terá acautelado todos os riscos, tendo como seguro que 
uma concessão a 30 anos é uma boa hipoteca.---------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que desde a aprovação da proposta sempre foi possível saber 
quem eram as empresas que integravam a AdAz, empresa constituída para este efeito. 
Remeteu o Sr. Vereador para todas as propostas aprovadas pela Câmara e Assembleia 
Municipais sobre o assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 56 / P / 2009 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do PSD e da CDU). -------------------------- 
Ponto 2 – Doação de Terrenos para o Domínio Público: Jesuína de Jesus Bernardo e 
Arminda Maria de Jesus Sequeira Torgal – Proposta Nº 53 / P / 2009 ------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que a necessidade de alargamento da Rua Almeidas e Rodrigues, em Vale do 
Brejo, Aveiras de Cima, implicou a ocupação de uma parcela de terreno com a área de 130m2, 
propriedade de Jesuína de Jesus Bernardo e Arminda Maria de Jesus Sequeira Torgal;------------ 
--- Considerando que os proprietários manifestaram na altura (há cerca de 18 anos) 
disponibilidade em doar a parcela de terreno em causa (parcela de terreno com 130m2, a 
desanexar do prédio inscrito na matriz predial com os artigos 4002 Urbano e 57 da Secção AE 
Rústico);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando a necessidade de regularizar tal doação ao nível da respectiva descrição 
predial e inscrição matricial rústica.--------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara delibere nos termos do disposto na alínea h) nº 1 do art. 64 da Lei 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aceitar a doação referida.”--------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a aceitação da doação de uma 
parcela de terreno, com 130 m², no Vale do Brejo, em Aveiras de Cima, a desanexar de um 
prédio rústico contínuo à rua Almeida e Rodrigues que será utilizado para alargamento da 
estrada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 53 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 3 – Requerimentos Respeitantes a Pagamento de Tarifas de Saneamento e 
Resíduos Sólidos:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– Proposta Nº 14 / VP / 2009--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o pedido apresentado pelo Sr. António Paulino Ferreira Fernandes, residente em Casais das 
Comeiras, com o nº de Consumidor 7934.----------------------------------------------------------------------- 
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--- que este munícipe tem uma ruptura de água em casa, sem contudo, descobrir a sua 
proveniência ou local exacto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o valor a pagar pelo munícipe, pela água consumida, é demasiado elevado, acrescendo 
assim, também, o escalão das Tarifas de Saneamento e Resíduos Sólidos.---------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que ao munícipe em causa seja aplicada uma redução das respectivas tarifas de Saneamento 
e Resíduos Sólidos, pagando apenas o valor médio calculado com base nos valores cobrados 
nos meses anteriores à ruptura.” ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que as Propostas nº 14 e 15 / VP são dois processos em 
que os requerentes têm uma ruptura de água dentro das habitações, os gastos registados 
implicam o pagamento de taxas de saneamento e resíduos sólidos muito elevadas. Assim 
propõe que o pagamento dessas taxas seja baseado nos valores cobrados nos meses anteriores 
à ruptura.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que estes processos são elucidativos do que irá 
acontecer, a água já é cara, irá ficar ainda mais cara com a concessão e irão aparecer cada vez 
mais casos desta natureza que terão que ser apoiados pelo orçamento municipal. ------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que todas as situações desta natureza são já suportadas pelo 
orçamento municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre relembrou que a subida do preço da água nos últimos 4 anos, 
sem razões plausíveis, apenas teve que ver com a preparação da concessão. ------------------------ 
--- Ainda referindo-se à concessão, não entende que um banco do Estado se disponibilize a 
financiar privados para uma concessão de serviços públicos e não financie o Município para ser 
o próprio a desenvolver o sistema. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos afirmou considerar que relativamente aos resíduos 
sólidos não haverá encargos para a Câmara porque o lixo não chegou a ser produzido. ------------ 
--- Analisou a proposta no sentido de verificar que o Senhor recebe 329,99€, resumindo-se ao 
ano de 2008, pagou um total de 198,00€ entre saneamento e água, o que se traduz em 5% da 
disponibilidade financeira do agregado familiar, o dobro do que recomenda a OCDE.---------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que segundo as contas do Sr. Vereador esta família gasta 5% da 
disponibilidade financeira em água e saneamento, assim sendo uma família com 600€/ mês já se 
encontraria nos 2,5% recomendados pela OCDE e quem ganhar mais já estará abaixo desse 
valor. Os valores recomendados pela OCDE têm que ser aplicados a nível nacional. ---------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 14 / VP / 2009 aprovada por unanimidade. --------- 
– Proposta Nº 15 / VP / 2009--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o pedido apresentado pelo Sr. Carlos Manuel Cardoso, residente em Azambuja, com o nº de 
Consumidor 1603. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que este munícipe tem uma ruptura de água em casa, sem contudo, descobrir a sua 
proveniência ou local exacto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o valor a pagar pelo munícipe, pela água consumida, é demasiado elevado, acrescendo 
assim, também, o escalão das Tarifas de Saneamento e Resíduos Sólidos.---------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que ao munícipe em causa seja aplicada uma redução das respectivas tarifas de Saneamento 
e Resíduos Sólidos, pagando apenas o valor médio calculado com base nos valores cobrados 
nos meses anteriores à ruptura.” ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 15 / VP / 2009 aprovada por unanimidade. --------- 
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Ponto 4 – Atribuição de Apoios Financeiros:---------------------------------------------------------------- 
4.1. Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro – Protocolo – Proposta Nº 55 / P / 2009 - 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que a Junta de Freguesia de Vila Nova de S. Pedro solicitou à Câmara 
Municipal de Azambuja apoio financeiro para a construção de um edifício destinado a capela 
mortuária na localidade dos Casais de d’ Além; ---------------------------------------------------------------- 
--- Considerado que o projecto da capela mortuária e a estimativa de custos da obra foram 
elaborados pelo serviços municipais; ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando a funcionalidade do edifício, o interesse e utilidade que mesmo tem para a 
população da localidade de Casais d’ Além. -------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que é competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio às freguesias. - 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja delibere, com base na competência prevista nas 
alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 
5-A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição de, até 78.000,00 euros (setenta e oito mil euros), à 
Junta de Freguesia de Vila Nova de S. Pedro para, a construção da capela mortuária na 
localidade de Casais d’ Além, os termos e com os fundamentos do protocolo em anexo. 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entre o Município de Azambuja e a Junta de Freguesia de Vila Nova de S. Pedro ---------------- 
--- O Município de Azambuja, adiante designada por Município, aqui representado pelo seu 
Presidente Dr. Joaquim António Ramos, e a -------------------------------------------------------------------- 
--- Junta de Freguesia de Vila Nova de S. Pedro, adiante designada por Junta, aqui representada 
pelo seu Presidente Lúcio Manuel Cardador Costa,----------------------------------------------------------- 
--- acordam celebrar o presente Protocolo que se rege pelas circunstâncias e cláusulas 
seguintes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Circunstâncias: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. A Junta de Freguesia solicitou apoio financeiro ao Município para efectuar a construção de 
um edifício destinado a Capela Mortuária na localidade dos Casais d’ Além da freguesia de Vila 
Nova de S. Pedro, obra a cargo da respectiva Junta de Freguesia; --------------------------------------- 
--- II. A construção do edifício respeitará as normas legais e técnicas aplicáveis e será construído 
de acordo com o projecto e estimativa de custos elaborados pelos serviços municipais que junto 
se anexam ao presente protocolo dele fazendo parte integrante; ------------------------------------------ 
--- III. É competência do Município deliberar sobre formas de apoio às Freguesias; ------------------ 
--- IV. A funcionalidade do edifício, o interesse e utilidade que o mesmo tem para a população da 
dita localidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusulas:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- I. O Município disponibiliza, para a construção da obra, uma verba até ao montante de 
78.000,00 euros (setenta e oito mil euros), que será entregue à Junta nos seguintes termos:------ 
--- a) 31.200,00 euros (trinta e um mil e duzentos euros), aquando da outorga do presente 
Protocolo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) O remanescente da quantia, ou seja, 46.800,00 euros (quarenta e seis mil e oitocentos 
euros), será entregue em função de autos de medição a realizar por técnicos do Município de 
acordo com a evolução dos trabalhos.---------------------------------------------------------------------------- 
--- II. A Junta compromete-se a afectar as quantias acima indicadas à realização e construção do 
referido edifício, e a dar-lhe o uso previsto no projecto – Casa Mortuária. ------------------------------- 



16.Jun.2009 
 

 8 

--- III. A Junta compromete-se a efectuar a gestão, manutenção e conservação do edifício.-------- 
--- IV. A Junta compromete-se a afixar, na entrada e em local visível do edifício, uma placa a 
publicitar o apoio do Município à realização da obra.---------------------------------------------------------- 
--- V. A Junta obriga-se a respeitar as disposições legais aplicáveis na realização das obras. ----- 
--- VI. Caso a Junta não realize qualquer uma das acções abrangidas no presente Protocolo o 
Município terá direito a reaver, por qualquer via, a quantia disponibilizada com base no 
incumprimento do protocolado. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- VII. O presente Protocolo entra em vigor na data em que for assinado.” ----------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a celebração de protocolo com a 
Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro para atribuição de apoio financeiro no valor de 
78.000€ para construção de uma casa mortuária em Casais d´Além.------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 55 / P / 2009 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2. Rancho Folclórico Danças e Cantares de Vale do Paraíso – Proposta Nº 28 / 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 e apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados obras, eventos e actividades de interesse Municipal de natureza Cultural, 
Desportiva e Recreativa – cfr. al. b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; --------------------------------------------------------------- 
--- o trabalho meritório que o Rancho Folclórico Danças e Cantares de Vale do Paraíso tem 
desenvolvido no âmbito da divulgação folclórica e etnográfica, constituindo-se como importante 
veículo de divulgação da cultura do Concelho; ----------------------------------------------------------------- 
--- a necessidade de aquisição de um sistema de som, para além de equipar o novo espaço 
(Casa Colombo), permite a autonomia do grupo na organização de eventos no exterior;------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição de um apoio financeiro no valor de 3.500€ ao Rancho Folclórico Danças e 
Cantares de Cantares de Vale do Paraíso, para aquisição de um sistema de som.” ------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro ao Rancho Folclórico Danças e Cantares de Vale do Paraíso,  no valor de 3.500€ para 
aquisição de um sistema de som.---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 28 / V-ML / 2009 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 5 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Informação N.º 5 / P / 09 -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 20 de Maio, que se anexam: ---- 
--- 5ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 5ª Alteração ao Plano de Actividades.------------------------------------------------------------------------- 
--- 4ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.”------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.2. Informação N.º 6 / P / 09 -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
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--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 4 de Junho, que se anexam: ---- 
--- 6ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 2ª Alteração ao Orçamento da Receita ----------------------------------------------------------------------- 
--- 6ª Alteração ao Plano de Actividades.------------------------------------------------------------------------- 
--- 5ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.”------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezoito horas 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. ------------------------------------------------------------------------------  


