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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 27 DE JANEIRO DE 2009.---------------------------------------------------------------------------- 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de 
Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira, pelo Grupo da 
CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre.-------------------------------------------------------  
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente solicitou a inclusão da Proposta nº 2 / VP / 2009 na Ordem de 
Trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A inclusão da proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente referiu que no âmbito das “Viagens do Zambujinho” estão presentes na 
sessão de Câmara, alunos da Escola EBI de Azambuja e por isso irá fazer uma breve 
intervenção sobre o funcionamento da Câmara, da Assembleia Municipal e das Juntas de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o João pedindo que a Câmara resolva o problema do quadro eléctrico da escola, 
uma vez que não se podem ligar muitos aparelhos ao mesmo tempo. -----------------------------------  
--- O Francisco questionou para quando a reconstrução do Palácio da Vala Real. --------------------  
--- A Beatriz perguntou o porquê da obra ao lado do Centro Comercial não estar acabada.---------  
--- A Ana Margarida solicitou informação acerca da estrada do campo da feira, uma vez que está 
há bastante tempo a ser arranjada.--------------------------------------------------------------------------------  
--- O Rafael pediu que a Câmara arranje o telhado da sala de aula. --------------------------------------  
--- O Luís referiu que os camiões não deviam passar pela estrada dos Casais, pois quando se 
cruzam com outro carro, a passagem de ambos torna-se muito complicada. ---------------------------  
--- O Marcos pediu à Câmara a construção de um pavilhão na escola.-----------------------------------  
--- A Sara pediu para a Câmara arranjar: alguns espaços na escola, pois quando chove os 
recreios ficam cheios de lama e com poças de água; a rua ao pé da escola que está cheia de 
buracos e o painel de azulejos da escola.------------------------------------------------------------------------  
--- O Rafael pediu para ser retirado o lavatório da sala de aula, de modo a haver mais espaço 
dentro da sala.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que a partir do presente mês de Janeiro o Ministério da Educação 
delegou, na Câmara, competências na área de Educação, nomeadamente em termos de pessoal 
não docente, infra-estruturas e actividades de enriquecimento curricular, por isso a partir de 
agora será a Câmara a ter responsabilidades nas condições da escola, para isso está a proceder 
a um levantamento das necessidades dos alunos e posteriormente tentar resolvê-las. --------------  
--- A Câmara tentou negociar com o Ministério da Educação a construção de dois pavilhões 
desportivos de apoio às escolas, mas só conseguiu a construção do pavilhão na escola EB2, 3 
de Aveiras de Cima. Agora com a construção da nova escola em Azambuja, está incluída a 
construção de um ginásio que considera, irá resolver parcialmente a carência de um pavilhão 
desportivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informou ainda que, existem três monumentos no concelho: o Palácio da Vala Real, em 
Azambuja; o Palácio Pina Manique, em Manique do Intendente e o Castro, em Vila Nova de São 
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Pedro, que a Câmara ainda não conseguiu fazer qualquer tipo de intervenção porque não é 
proprietária dos imóveis, os palácios são propriedade do Estado e o Castro é de propriedade 
privada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Pressupõe que a obra ao lado do Centro Comercial seja uma casa em ruínas. A Câmara já 
tentou intimar a proprietária mas não conseguiu uma vez que a mesma não vive no país. 
Entretanto foi criada a reabilitação, que permitirá que a Câmara tome posse da casa e proceda a 
obras de requalificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A estrada do campo da feira está arranjada, o problema são os camiões que ali passam, pois 
aquilo tem altura máxima mas a EPAL vai efectuar obras no local, para enterrar o cano. -----------  
--- Concorda que existe um movimento muito grande de camiões nas estradas municipais, no 
caso referido, os camiões não podem transitar na EN366 e por isso utilizam a estrada dos 
Casais para fazer o trajecto Azambuja/ Aveiras de Cima. No entanto nunca teve conhecimento 
de acidentes causados por esta situação. -----------------------------------------------------------------------  
--- A Teresa questionou se o Sr. Presidente gosta de desempenhar o seu trabalho.------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que tem dias. Há dias em que gerir o Concelho torna-se muito 
complicado pois surgem problemas difíceis de resolver, mas há outros dias em que resolver os 
problemas e perceber que contribuiu para a satisfação das pessoas é muito gratificante. Mas no 
fim das contas o saldo é positivo e gosta de desempenhar as suas funções. ---------------------------  
--- Interveio o Sr. José Rodrigues de Almeida questionando se a Câmara já atendeu ao pedido 
feito pelos alunos da EB 2, 3 de Manique do Intendente. No seu entender os pedidos feitos 
espelham bem as necessidades das crianças e por isso não há-de baixar a guarda em relação 
ao parque infantil da Urbanização dos Chães em Aveiras de Cima, continua a reiterar que a 
Câmara transfira o espaço para o terreno mais abaixo, onde pode construir um parque com 
equipamento desportivo e recreativo. Entregou ao Sr. Vereador Marco Leal uma oferta para a EB 
2, 3 de Manique do Intendente. Questionou ainda qual o saldo da participação da Câmara na 
Feira do Turismo, uma vez que não teve oportunidade de ir à Feira.--------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que não ainda tem a avaliação feita pelos serviços mas pensa 
que o saldo foi muito positivo. Foi lá duas vezes e achou o stand muito bem conseguido, 
harmonioso e integrado no espírito da Feira. O mapa de animação foi muito completo, quer em 
termos gastronómicos, quer em termos musicais e traduziu a representatividade do Município. 
Pelo número de visitantes considera a participação do Município de Azambuja na Feira do 
Turismo muito positiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. José Rodrigues de Almeida afirmou considerar que a Câmara deveria fazer maior 
divulgação gastronómica do Município de Azambuja, pois não vê grande propaganda às 
qualidades gastronómicas de Azambuja.-------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Presidente referindo que no âmbito da Campanha de Promoção do Concelho, 
foram distribuídas três brochuras: um mapa do Concelho de Azambuja, um guia do Concelho de 
Azambuja e um DVD, mais vocacionado para a atracção de actividades económicas. --------------- 
--- Pretende também dar a conhecer a todos os presentes o teor do ofício que enviou para o Sr. 
Presidente do Conselho de Administração da CP, pelo que passou a ler: ------------------------------- 
--- “Pelo presente ofício venho junto de V. Exa. alertar para os problemas que ocorrem na 
estação da C.P. em Azambuja, estação terminal na linha suburbana de Azambuja e utilizada 
diariamente por milhares de utentes.------------------------------------------------------------------------------ 
--- Já nem refiro a verdadeira agressão urbana, numa Vila que efectuou um esforço muito 
grande no sentido da requalificação urbana, que constitui o estado estrutural e os aspectos 
estéticos da passagem aérea que liga a estação à vila. Todos os nosso esforços dos últimos 
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anos para a melhoria das condições da referida passagem em termos estéticos e de segurança 
dos passageiros, que motivaram diversas reuniões com a C.P. e inclusive a apresentação dum 
projecto de alterações elaborado pelo Município foram em vão, pois a C.P. apesar dos 
compromissos que afirmou assumir, nunca as concretizou. ------------------------------------------------- 
--- Mas as queixas dos utentes são o nosso quotidiano e tem sucessivamente sido objecto de 
intervenção em sessões públicas da Câmara Municipal de Azambuja. Acresce que, por uma 
questão de cidadania e porque considero ser função dum Autarca acompanhar todos os 
aspectos da vida do Município, faço com uma frequência quinzenal o circuito Azambuja/ Santa 
Apolónia e o que afirmo é com conhecimento de causa. ----------------------------------------------------- 
--- Passo a listar os principais problemas que afligem a Estação da C.P. de Azambuja: ------------- 
--- 1. Segurança: não existe. A própria estrutura da passagem aérea e a inexistência de 
qualquer funcionário da C.P. numa Estação que, repito, é terminal de linha suburbana, tornam-
na completamente desprotegida. Mais uma vez reafirmo a disponibilidade da Câmara para 
participar numa solução desta situação de insegurança;----------------------------------------------------- 
--- 2. Instalações Sanitárias: permanentemente encerradas. Como funcionários não há ou não 
se vêem, a técnica de “pedir a chave” não funciona; ---------------------------------------------------------- 
--- 3. Elevador: permanentemente avariado. Sabendo que uma percentagem da população 
utente não tem já idade nem condições físicas para subir diariamente a escadaria, pode 
imaginar-se as consequências desta situação. ----------------------------------------------------------------- 
--- Solicito assim a V. Exa. a atenção para estas questões e a marcação de uma reunião a fim 
de as mesmas serem debatidas e solucionadas.”-------------------------------------------------------------- 
--- Acrescentou que a carta enviada tem dois objectivos: primeiro, alertar, uma vez mais, a CP 
para um conjunto de situações que afligem os utentes da estação e segundo, contrariar a ideia 
de que a Câmara, nada tem feito no sentido de inverter a situação, pois até fez um projecto para 
melhoria da passagem aérea.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre reportando-se à intervenção acerca da gastronomia 
do Concelho, referiu que a gastronomia é uma questão de muito relevo pois reflecte os hábitos 
sociais e culturais de determinada época, faz parte integrante do património cultural de um 
concelho. Mas para a subsistência deste tipo de património é necessária a aposta na agricultura, 
que no Município de Azambuja não tem sido devidamente acompanhado, o que no seu entender 
reflecte a oferta gastronómica.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a carta dirigida à CP, considera que houve uma época áurea de investimentos em que 
se verificaram uma série de investimentos em algumas estações e nas composições em 
circulação mas depois verificou-se um completo abandono. No seu entender as políticas 
praticadas pelos últimos Governos, em matéria de transportes públicos, não tiveram em 
consideração os transportes ferroviários e Azambuja como linha suburbana, acabou por não ter 
o devido acompanhamento e presentemente com o megalómano projecto do TGV, ainda menos 
investimento terá, o que considera lamentável.----------------------------------------------------------------- 
--- Pretende saber se existe informação acerca de uma possível solução para a etar de Vila 
Nova de São Pedro, uma vez que é a única freguesia, juntamente com Manique do Intendente 
que ainda não estão servidas por este tipo de equipamento. ----------------------------------------------- 
--- Sobre os antigos terrenos da Opel Portugal, solicitou informação acerca do parecer dos 
serviços Técnicos da Câmara.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que não podia estar mais de acordo com a necessidade de 
investimento no transporte público, que no seu entender tem que ver com os hábitos das 
pessoas, que utilizam o transporte privado em detrimento do transporte público.---------------------- 
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--- Ainda não tem qualquer resposta acerca da etar de Vila Nova de São Pedro, sendo que a 
última proposta colocada pela AdO, previa a utilização da etar da Maçussa para o tratamento 
das águas residuais de Manique do Intendente e Vila Nova de São Pedro, pelo que foi rejeitada 
pela Câmara, que contrapôs no sentido de se utilizar uma zona junto ao Vale de Almoster. -------- 
--- O projecto nos antigos terrenos da Opel está licenciado, não havendo qualquer alteração ao 
uso industrial dos terrenos, estando o projecto ao dispor para ser consultado. ------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas transmitindo ter estado presente na IV Gala do 
Desporto do GDA, onde obteve conhecimento que praticam desporto na referida associação 500 
atletas, em que se evidencia o Karaté, pelo facto de um dos seus atletas ter obtido o 1º lugar no 
Campeonato do Mundo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informou ainda que acompanhou a equipa de futebol de Vila Nova da Rainha, que se 
encontra em 1º lugar, preparando a subida à II Divisão Distrital da Associação de Futebol de 
Lisboa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo que se impunha o envio de um ofício à 
CP, pois a estação de Azambuja tem os problemas referidos no ofício e mais, pois no acesso da 
estação e do esteiro não existe mais nenhum acesso sem ser pelas escadas, não existem 
elevadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Referiu, mais uma vez que, persiste o problema na estrada do Campo da Feira e a situação 
já começa a ser ridícula.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que existem imensos ofícios enviados pela Câmara à CP, 
havendo inclusive um projecto realizado pela Câmara.------------------------------------------------------- 
--- Interveio a Sra. Vereadora Ana Ferreira questionando se depois da tão aguardada 
inauguração, o Centro Cultural Grandella, em Aveiras de Cima será colocado ao serviço da 
população com todas as valências em funcionamento. Sobre a estrada do Campo da Feira, 
referiu que já existe um sentimento de desesperança em circular pela referida estrada.-------------   
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Elaboração de Plano de Pormenor da Quinta da Mina e Contrato de Planeamento 
– Proposta nº 04 / P / 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que à Câmara Municipal de Azambuja, no âmbito das suas atribuições, visa a prossecução do 
interesse público e, através dele, a satisfação das necessidades colectivas inerentes aos direitos 
e legítimos interesses dos munícipes; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- que a definição do regime do usos do solo, da organização de redes e sistemas urbanos e 
dos parâmetros de aproveitamento do solo é competência do município, através dos 
instrumentos de planeamento territorial;-------------------------------------------------------------------------- 
--- que o município deve promover a execução coordenada e programada do planeamento 
territorial com a colaboração das entidades públicas e privadas e com os particulares; -------------- 
--- a Informação Técnica 324/PN/DPU/2008;-------------------------------------------------------------------- 
--- os Termos de Referência para a elaboração do PPQM; -------------------------------------------------- 
--- o Contrato de Planeamento, em minuta.---------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a aprovação da elaboração do Plano de Pormenor da Quinta da Mina e os respectivos 
Termos de Referência, de acordo com o nº 1 do artigo 74 do Regime Jurídico dos Instrumentos 
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de Gestão Territorial (RJIGT) publicado pelo DL 380/99, de 22 de Setembro na redacção dada 
pelo DL 316/2007, de 19 de Setembro, assim como a abertura de um período de participação 
preventiva, no prazo de quinze dias úteis, para a formulação de sugestões e para a 
apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no 
âmbito do respectivo procedimento de elaboração como determina o nº 2 do artigo 77º do 
RJIGT; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação da minuta de Contrato de Planeamento em anexo.” -------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que de acordo com as alterações da legislação que regulamenta 
os planos de gestão e ordenamento do território é viabilizada agora a elaboração de Planos de 
Pormenor (PP) contratados com particulares. Esta proposta de PP foi feita, há cerca de 3 anos, 
mas não foi dada sequência devido às questões de ordenamento e da elaboração do PROT, 
podendo agora ser dado o devido seguimento. Esta zona localiza-se por cima da SIVA, na zona 
industrial e que tem características que podem figurar em expansão da zona industrial ou 
expansão da zona habitacional. Obedecendo aos novos regulamentos que são muito exigentes 
no que diz respeito aos termos de referência, considera ser a altura certa para avançar com um 
estudo conducente a este PP. --------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informou estarem presentes, o Sr. Director do Urbanismo, Arq. Marques dos Santos e o 
Chefe de Divisão, Arq. Paulo Natário para prestarem qualquer esclarecimento que os Srs. 
Vereadores entendam necessários. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que os antecedentes relatados, suscitam 
algumas dúvidas, quer pelo sentido de oportunidade, uma vez que as doutrinas que tratam 
deste tipo de matéria permitiriam alguma liberdade de actuação, tanto aos particulares como aos 
municípios. Nunca ouviu falar sobre a necessidade de expansão das zonas industriais, pese 
embora a dificuldade de espaços disponíveis facilmente acessíveis a médios e pequenos 
empresários, por não existirem espaços públicos, o que reduziu a zero a intervenção do 
município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não entende como por um lado, se um particular quiser construir num espaço deste tipo, é-
lhe dito que o regulamento do PDM não permite, e por outro lado, neste caso específico, 
pretende-se, não só criar uma zona habitacional e industrial, numa antiga zona florestal.----------- 
--- Tendo em conta a alteração introduzida em 2007 ao regime jurídico que regula esta matéria, 
permite a possibilidade de contratar, com particulares para a execução de planos de 
urbanização e de pormenor. Em nome da CDU entende que esta política não se revela a melhor 
e mais ajustada a uma estratégia de desenvolvimento do Município de Azambuja, uma vez que 
existem áreas no alto concelho, que poderiam servir de localização de actividades do sector 
secundário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considera curioso que a aprovação da Minuta de Contrato apenas tenha informação acerca 
do 1º contraente que é o Município, não existe qualquer informação acerca do 2º contraente.----- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que na Informação nº 324/ PN/ DPU/ 2008 está a descrição do 
segundo contraente, que é Serra dos Castelos – Gestão de imóveis, SA e Amaro José Neves 
Santos. Relativamente às questões de ordem política, depreendeu que a estratégia de 
desenvolvimento industrial deveria ter por base os terrenos propriedade da Câmara, mas a 
Câmara não tem terrenos industrial e por isso faz valer a sua estratégia socorrendo-se de 
terrenos de propriedade privada e para isso apresenta a presente proposta. Não existe uma 
economia planificada central e localmente e por isso o mercado tem que entrar em linha de 
conta e a ninguém podem ser assacadas responsabilidades por o mercado ter esgotado na 
zona industrial Azambuja/ Vila Nova da Rainha, mas continuar a existir uma procura 
significativa. Quando algum promotor imobiliário se dirige à Câmara é natural que esta tente 
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encaminhá-lo para a zona industrial Aveiras de Cima/ Alcoentre, mas quando não é vontade do 
promotor, a Câmara não pode impor a sua intenção. Mas também não se pode dizer que a zona 
industrial Aveiras de Cima/ Alcoentre tenha ficado onerada pela passagem do TGV, pois existe 
uma vasta área industrial que não está onerada pela faixa de passagem do TGV.-------------------- 
--- Uma das atribuições legais dos Planos de pormenor é permitir a alteração do PDM, desde 
que sigam a lógica e o percurso de aprovação exigível em termos legais. Não interessa ter 
reservas florestais em locais onde apenas existem alguns arbustos, prefere proceder ao 
desenvolvimento da zona industrial no seu prolongamento natural. --------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre lembrou ter sido apresentada em reunião um ofício do 
Ministério da Justiça para que a Câmara se pronuncia-se acerca do direito de preferência de uns 
terrenos em Alcoentre. Nessa ocasião não havia nenhum interesse em adquirir os terrenos. 
Considera que a explicação do Sr. Presidente não é argumento para justificar o desmembrar de 
uma zona protegida no concelho. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando que o terreno é bastante grande, 
cerca de 70 hectares, pelo que pretende saber exactamente quais serão as infra-estruturas a 
construir. Manifestou preocupação com as acessibilidades decorrentes da já referida infra-
estruturas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto Miguel Marques dos Santos referiu que no âmbito da execução do Plano de 
Pormenor é obrigatória a delimitação da REN, que é aprovada pela Comissão da REN, o que 
faz com que esteja totalmente protegida. ------------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre a questão colocada respondeu que apenas se pretende iniciar o Plano, por isso as 
questões de acessibilidades e de reserva ecológica serão feitas, primeiramente através de 
diagnóstico e depois o Plano terá que prever todas as situações através de um estudo do fluxo 
de tráfego e de pessoas, sem onerar as vias existentes.----------------------------------------------------- 
--- Os terrenos foram observados pela Câmara conjuntamente com os proprietários e a proposta 
advêm também do entendimento da Câmara sobre o que é possível executar no terreno. O 
terreno abrange a parte baixa da zona industrial, a escarpa e uma zona na parte superior da 
escarpa, sendo a escarpa reserva ecológica, a zona mais baixa (complementar à zona 
industrial) será o cluster, para tentar cativar empresas ligadas à área do biotério e a zona mais 
alta será destinada a habitação unifamiliar e a unidade hoteleira. ----------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos solicitou mais esclarecimentos acerca da 
sustentabilidade ambiental.------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Arquitecto respondeu que todos os Planos têm que ser sujeitos a avaliação ambiental 
estratégica, onde são consultadas, todas as entidades responsáveis por avaliações ambientais. - 
--- O Sr. Presidente reiterou que a proposta apresentada é o início do processo, a sua fase final 
terá que ser aprovada pela Câmara e pela Assembleia Municipal. Estes instrumentos de 
planeamento do território têm que passar pelo crivo de diversas entidades da estrutura pública, 
que se pronunciam de forma vinculativa.------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou como se pretende compatibilizar o contrato com a 
natureza de espaço florestal dos terrenos.----------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto respondeu que são raros os Planos que não fazem a alteração de uso do 
solo, que será aprovada por Conselho de Ministros. ----------------------------------------------------------           
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 4 / P / 2009 aprovada por maioria, com seis votos 
a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ------------------------------------ 
Ponto 2 – Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e Publicidade – 
Proposta nº 05 / P / 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
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--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a ocupação do espaço público tem conhecido um significativo desenvolvimento, 
acompanhando a evolução dos hábitos de vida e de consumo, bem como o desenvolvimento das 
áreas urbanas no sentido de comportar utilizações cada vez mais diversificadas;--------------------- 
--- a actividade publicitária tem um peso cada vez maior na vida quotidiana, com o aumento das 
formas de fazer chegar ao público uma determinada mensagem, e que esta muitas vezes se 
relaciona com a ocupação do espaço público;------------------------------------------------------------------ 
--- a importância e especificidade de cada uma das matérias, assim como o facto de suscitarem 
frequentemente problemas relacionados, aconselha um tratamento mais pormenorizado e 
desenvolvido do que aquele que até à data tem sido dado no Regulamento Municipal da 
Urbanização e Edificação e das Taxas e Compensações.--------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara Municipal, nos termos do disposto nas alíneas a) e e) do n.º 2 do artigo 53.º e na 
alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, delibere:-------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) aprovar o Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e Publicidade, em 
anexo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) submetê-lo a apreciação pública, nos termos artigo 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a aprovação do Regulamento 
Municipal de Ocupação do Espaço Público e Publicidade, de modo a seguir para discussão 
pública para recolha de sugestões e reclamações. ------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 5 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ------------- 
Ponto 3 – Toponímia – Aveiras de Cima – Proposta nº 06 / P / 2009 --------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Tendo em conta que:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- compete à Câmara Municipal de Azambuja a atribuição de toponímia aos arruamentos e vias 
municipais;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima deliberou propor á Câmara a atribuição dos nomes:  
--- “Rua Dr. Manuel Camilo Canteiro” e -------------------------------------------------------------------------- 
--- “Travessa Dr. Manuel Camilo Canteiro”-----------------------------------------------------------------------  
--- aos arruamentos resultantes do processo nº de licenciamento de edifício habitacional 
plurifamiliar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara delibere aprovar a atribuição dos topónimos “Rua Dr. Manuel Camilo Canteiro” e 
“Travessa  Dr. Manuel Camilo Canteiro” aos arruamentos que se iniciam respectivamente: -------- 
na Rua Dr. Almeida Grandella sem fim definido e-------------------------------------------------------------- 
na Rua Dr. Manuel Camilo Canteiro e sem fim definido, ----------------------------------------------------- 
e referenciados na planta anexa  que integra a presente proposta. --------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa a atribuição de dois nomes de rua, já 
aprovadas pela Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, referidas na planta anexa à proposta.--- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 6 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ------------- 
Ponto 4 – Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação e das Taxas e 
Compensações – Projecto de Alteração – Proposta nº 07 / P / 2009 --------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- que por deliberação da Câmara Municipal de 1 de Julho de 2007 foi aprovado o projecto de 
alteração ao RMUE, tendo ainda sido deliberado submetê-lo a discussão pública e que o prazo 
da discussão pública já terminou; ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- o teor da informação técnica n.º 18/CR/DGU/09 que se anexa e que aqui se dá por 
integralmente reproduzida – Anexo 1; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- a proposta de texto final em anexo, que aqui se dá por integralmente reproduzido, e que 
contém as alterações já devidamente inseridas nos locais próprios – Anexo 2.. ----------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64º e nas alíneas 
a) e e) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, delibere aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal o 
texto final relativo à alteração ao Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e das 
Taxas e Compensações, em vigor no Município e publicado na II Série do DR n.º 141, de 24 de 
Julho de 2007.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que o Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e das 
Taxas e Compensações esteve sujeito a discussão pública, tendo havido algumas sugestões 
que foram analisadas pelos serviços e agora propõe-se a aprovação definitiva, de modo a 
remeter o Regulamento para a Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando se a proposta será votada na 
globalidade ou se existirá separação do Regulamento e da Tabela de Taxas. Acrescentou que 
sobre o ponto de vista do articulado, não suscitaram muitas dúvidas sobre o Regulamento uma 
vez que decorria da própria Lei a introdução de alterações de acordo com o novo regime jurídico 
do urbanismo e já na anterior proposta estavam referidos os artigos que iriam ser modificados. 
Não pode deixar passar em claro a questão das taxas a cobrar decorrentes do regulamento, não 
obstante a informação que acompanha a proposta que refere: “Tendo em conta a actualização 
anual das taxas que se efectua com base no artigo 85º do RMUE, no início deste ano foram as 
taxas do RMUE actualmente em vigor actualizadas tendo por base a taxa de inflação de 2,3% 
publicada pelo INE e utilizada nos restantes regulamentos municipais.”, parece-lhe que devido às 
especiais circunstâncias que o sector atravessa, deveria a Câmara contribuir para a reversão da 
situação, mantendo algumas taxas em vigor ou estudando algumas reduções selectivas, dando 
como exemplo o preço das fotocópias. --------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos referindo concordar que a Câmara cobra um 
preço elevadíssimo pelas fotocópias, quando todos os passos para a construção já são 
caríssimos, começa a acreditar que a Câmara defende uma política de não construção.------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que relativamente às fotocópias, é uma questão meramente 
dissuasora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto acrescentou que nada tem que ver com fotocópias autenticadas e essenciais 
para o processo, tem que ver com fotocópias essenciais em qualquer serviço, por exemplo, 
fotocópias dos documentos pessoais; esta situação espelha cerca de 90% das fotocópias tiradas 
no serviço, o que provoca um grande transtorno para os serviços de atendimento, fazendo com 
que os tempos de espera aumente. Informou ainda que, durante o corrente ano o Regulamento 
terá que ser revisto, primeiro porque todas as taxas cobradas pela Câmara têm que ser 
justificadas e porque houve, novamente, alterações à Lei. --------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 7 / P / 2009 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do PSD e da CDU). -------------------------- 
Ponto 5 – Projecto de Execução do Convento das Virtudes e Envolvente – Proposta nº 09 / 
P / 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando que o Contrato Programa estabelecido entre a Câmara Municipal de 
Azambuja e a Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja contempla a recuperação do 
Convento das Virtudes e zonas envolventes; ------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que o processo de aquisição, por parte do Município, do Convento das 
Virtudes foi um processo que teve o seu epílogo apenas em 2008, por dificuldades burocráticas 
do anterior proprietário;----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, dada a especificidade da obra, a E.M.I.A. lançou Concurso Público de 
Concepção-Construção para o efeito, do qual constava a elaboração de projecto de execução; -- 
--- Considerando que o Projecto de Execução apresentado foi acompanhado de perto por 
Técnicos quer da E.M.I.A. quer do Município;------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o Parecer anexo do Director do Departamento de Urbanismo;----------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara aprove o Projecto de Execução do Convento das Virtudes e arranjo exterior 
das suas envolventes.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que consta do contrato-programa celebrado com a EMIA, a 
recuperação do Mosteiro das Virtudes e zonas envolventes. Dado o tipo de empreitada, 
reconstrução de um edifício com características muito próprias e com elevado grau de 
degradação, a EMIA fez um concurso público de concepção/ construção no qual exigiu um 
alvará específico de recuperação de monumentos, pelo que só houve um concorrente que 
apresentou um projecto de execução que agora se propõe seja aprovado. -----------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 9 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ------------- 
Ponto 6 – Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas ao Estado – Proposta nº 
10 / P / 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a Resolução do Conselho de Ministros nº 191-A/2008, de 27/11, que cria o “Programa de 
Regularização Extraordinário de Dívidas do Estado” (PREDE) visando promover a redução do 
prazo médio de pagamentos dos compromissos assumidos perante terceiros; ------------------------ 
--- as condições oferecidas pela adesão dos Municípios ao PREDE; ------------------------------------- 
--- que, no sentido de aderir ao PREDE, a Câmara Municipal de Azambuja deu início a um 
processo de consulta a entidades bancárias; ------------------------------------------------------------------- 
--- que o empréstimo a contratar será totalmente aplicado no pagamento da dívida à AdO; -------- 
--- que, aquando do pagamento pela AdO da dívida existente para com o Município de 
Azambuja, o montante será aplicado na amortização do empréstimo.------------------------------------ 
--- Proponho, nos termos dos artigos 36º a 39º da Lei das Finanças Locais (Lei nº 2/2007, de 15 
de Janeiro) e de acordo com a citada Resolução: ------------------------------------------------------------- 
--- 1. a contratação de financiamento no valor de 1.200.000€ (60% do total do financiamento) à 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Azambuja, de acordo com as seguintes condições: ------------ 
--- Prazo: até 5 anos--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Período de Utilização: até 30 dias após o visto do Tribunal de Contas-------------------------------- 
--- Taxa de Juro: Euribor a 6 meses + spread de 0,875%---------------------------------------------------- 
--- 2. que, a ser aceite a candidatura apresentada pela Câmara junto da Direcção-Geral do 
tesouro e Finanças, se beneficie dos restantes 40% do total de financiamento (800.000€), nos 
termos do ponto nº 8 da Resolução supra citada, em conjugação com o nº 25 da resolução do 
Conselho de Ministros nº 34/2008, de 22 de Fevereiro; ------------------------------------------------------ 
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--- 3. que a deliberação a aprovar esta proposta seja sujeita a autorização da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea d), do art. 53º, da Lei das Autarquias Locais, conjugado com o 
ponto nº 8 da resolução acima citada e ponto nº 26 da Resolução do Conselho de Ministros nº 
34/2008, de 22 de Fevereiro, ficando a mesma condicionada à aprovação por parte da Direcção-
Geral do Tesouro e Finanças, da adesão ao PREDE.” ------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que o Governo publicou, com o actual Orçamento Geral do 
Estado, um programa de regularização extraordinária de dívidas do Estado, PREDE, que prevê o 
pagamento de dívidas do Estado e das Autarquias Locais em situações muito vantajosas, uma 
vez que 60% do financiamento é feito através de recurso a entidade bancária e os restantes 40% 
é feito junto da Direcção Geral de Tesouro e Finanças, a uma taxa de 0%. A Câmara considerou 
que devia candidatar-se a este processo de financiamento, até 15 de Janeiro deveria manifestar 
a sua vontade junto da Direcção Geral das Autarquias Locais e fê-lo, pelo montante de 2 milhões 
de euros. Esta verba será direccionada para regularizar a situação com a RESIOESTE (800 mil 
euros) e deixar em aberto o restante para o acerto de contas com a AdO. ------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu ter dificuldades em entender a proposta, uma vez 
que variadíssimas vezes em variadíssimas reuniões, foi dito que a dívida da AdO à Câmara era 
muito superior à dívida da Câmara à AdO, pelo que considera que seria muito mais sensato 
concluir-se o encontro de contas primeiro.----------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que não há acordo com a AdO, a Câmara considera que existe 
determinado panorama relativamente às dívidas existentes, que admite pode ser negociável mas 
que poderá avançar para litígio, a AdO considera que a Câmara tem uma dívida muito superior à 
deles, pelo que a Câmara suspendeu todos os pagamentos à AdO desde Julho, altura em que 
foram feitos os primeiros apuramentos, havendo desde essa altura uma dívida da Câmara à 
AdO, situação que pretende salvaguardar. ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a CDU irá votar favoravelmente a proposta porque, 
tem em linha de conta o interesse dos munícipes/ consumidores, que deve ser respeitado porque 
pagaram pontualmente as suas facturas de água. Nas variadíssimas vezes que este assunto foi 
abordado, sempre manifestou discordância com a forma como este processo foi gerido pela 
Câmara, acumulação de défices e tentativa de obter compensações com património cuja 
valorimetria é discutível, que apenas poderia resultar num conflito, que em última análise, levada 
ao extremo, pode levar ao accionamento da cláusula de interrupção de fornecimento, que será 
um problema grave para todos os munícipes. ------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que a defesa dos munícipes que motiva a CDU a votar 
favoravelmente a proposta, foi rigorosamente o mesmo motivo que conduziu à apresentação da 
proposta em sessão de Câmara. Entende que melhorará a capacidade de negociação com a 
AdO o facto de ter suspendido o pagamento da facturação. ------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 10 / P / 2009 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).-------------------------- 
Ponto 7 – Loteamento da “Isenta” – Desenho Urbano – Proposta nº 11 / P / 2009 -------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara Municipal aprovou o desenho urbano do Loteamento “Isenta”; ---------------------------- 
--- encontrando-se decorrido o período de discussão pública, como obriga o artigo 22.º do DL 
555/99 de 16 de Dezembro com a redacção dada pela Lei 60/2007 de 4 de Setembro; ------------- 
--- no âmbito desta consulta, não foram apresentadas quaisquer reclamações ou propostas.------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a aprovação definitiva do desenho urbano do Loteamento “Isenta”.” ---------------------------------- 
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--- O Sr. Presidente esclareceu que o terreno é propriedade municipal e analisando o desenho 
urbano constata-se que no local já está instalado o pavilhão polidesportivo, pretende-se instalar 
ainda mais três infra-estruturas de uso colectivo (escola, lar – processo já lançado e intervenção 
a efectuar pela escola de música da ADR) e dez lotes para habitação. O desenho urbano esteve 
em discussão pública e não foram apresentadas quaisquer reclamações ou propostas.------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 11 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 8 – Atribuição de Apoios Financeiros:---------------------------------------------------------------- 
8.1. ADR “O Paraíso” – Proposta nº 03 / 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 169/99, de 18 de Setembro alterada 
pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro;-------------------------------------------------------------------------- 
--- à Câmara Municipal de Azambuja é permitida a celebração de protocolos com entidades 
legalmente constituídas, com vista à prossecução dos objectivos enunciados – cfr. art. 67º, Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro;--------------------------- 
--- o trabalho meritório que a Banda de Música do ADR “O Paraíso” tem desenvolido no âmbito 
da divulgação musical, constituindo-se como importante veículo de divulgação da cultura do 
Concelho; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a referida Associação tem desenvolvido um louvável projecto, através da sua escola de 
música de ensino de música a crianças e jovens, e que requer um investimento significativo no 
sentido de serem criadas as condições para um efectivo desempenho de tal objectivo. ------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.500€, ao ADR “O Paraíso” para a compra de 
instrumento musical.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro, à escola de música da ADR “O Paraíso”, no valor de 1.500€, destinados à aquisição 
de um instrumento musical. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 3 / V-ML / 2009 aprovada por unanimidade. -------- 
– Proposta nº 02 / VP / 2009 --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- no âmbito do quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias 
locais estabelecido pelo Dec. Lei nº 159/99 lhes compete “apoiar o desenvolvimento de 
actividades complementares de acção educativa”, bem como “participar na prestação de 
cuidados de saúde continuados no quadro de apoio social à dependência”;---------------------------- 
--- existem jovens portadores de deficiência, residentes no Concelho, a frequentar cursos de 
formação profissional no Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor – Caldas da Rainha;--- 
--- não existe o mesmo tipo de oferta educativa no Concelho de Azambuja; ---------------------------- 
--- as famílias destes jovens não têm capacidade económica para suportar a totalidade dos 
custos de deslocação; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara Municipal de Azambuja tem apoiado estes jovens e famílias nos anos lectivos 
anteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 1. que a Câmara Municipal de Azambuja delibere atribuir um apoio financeiro no valor de 
1.090€/ mês às famílias das duas jovens (C. Santos e D. Santos) de forma a assegurar o 
transporte para o Centro no ano lectivo 2008/ 2009; ---------------------------------------------------------- 
--- 2. que a família se comprometa a entregar no DISC – Divisão de Saúde e Acção Social, 
comprovativo da despesa efectuada.” ---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro, no valor de 1.090€/ mês, destinados a assegurar o transporte de dois alunos 
deficientes que frequentam o Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor, em Caldas da 
Rainha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 2 / VP / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 9 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.1. Informação N.º 1 / 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 19 de Janeiro, que se anexam: - 
--- 1ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 1ª Alteração ao Plano de Actividades.------------------------------------------------------------------------- 
--- 1ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.”------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
9.2. Ofício enviado à Agência Portuguesa do Ambiente ------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Consulta Pública no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
do Projecto “Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto – Lote C1 – Ligação 
D/C1”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 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. ------------------------------------------------------------------------------  


