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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2007.------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja.-------------------- 
--- 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 Ana Maria Correia Ferreira e António José Costa da Cruz e, 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. Presidente informou que o Sr. Vereador António José Mateus de Matos será substituído 
na presente reunião pelo Sr. Vereador António José Costa da Cruz. ------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Francisco Morgado questionando a realização da presente reunião, uma vez 
que não foi dado conhecimento público, através de Edital, da alteração à data da reunião.--------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que houve um lapso por não ter sido feito Edital de alteração da 
data da reunião mas como os titulares do órgão executivo foram devidamente convocados e 
informados, a reunião irá prosseguir.------------------------------------------------------------------------------     
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio a Sra. Vereadora Ana Ferreira questionando o ponto de situação das obras em 
Azambuja e a previsão para a sua conclusão; os cortes no abastecimento de água, sem aviso 
prévio, que têm inviabilizado a realização de aulas de natação na disciplina de educação física e 
a falta de iluminação, por avaria de alguns candeeiros, nos campos de ténis, em Azambuja. ------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou o ponto de situação dos pedidos solicitados à 
Câmara, nomeadamente o ofício do Centro de Saúde sobre o encerramento das urgências 
nocturnas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre este assunto, o Sr. Vice-presidente respondeu que entregará o ofício ainda no decorrer 
da semana.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Cruz referindo ter recebido algumas queixas de munícipes, 
pelo facto das limpezas de fossa estarem a demorar imenso tempo (2/ 3 meses) e qual a razão 
do arranjo da rua Pina Manique, quando há ruas em pior estado de conservação, na freguesia 
de Manique do Intendente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que, sobre as obras em Azambuja, estão a decorrer grandes 
empreitadas: na zona do miolo da vila e na Ónia, as intervenções estão em condições de levar 
cobertura final do pavimento; na rua dos Campinos a intervenção foi recentemente iniciada; no 
Rossio, os comerciantes solicitaram que a obra arranque depois do Natal, de modo a não 
prejudicar o período de vendas, a Câmara aceitou o argumento mas terá que reprogramar a 
obra e prorrogar o prazo de execução; na entrada norte de Azambuja a intervenção está 
praticamente concluída, faltando pavimentar um bocado de estrada; em frente da estação, a 
empreitada envolverá a regularização da rua paralela à EN3 que funcionará como contraponto 
da rua Eng. Moniz da Maia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara teve que abrir uma série de obras ao mesmo tempo, de modo a cumprir os prazos 
dos Fundos Comunitários que começam a contar desde a data de aprovação das candidaturas 
mas que só permite o início das empreitadas depois da homologação e vistos do Tribunal de 
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Contas, depois dos empréstimos complementares serem aprovados em Assembleia Municipal, 
pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério. ----------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o aspecto técnico, existem inúmeras dificuldades, nomeadamente, a falta de cadastro 
das redes, que implica que as ruas, devido às interligações, fiquem por pavimentar após 
concluídas, para ver se os sistemas funcionam na perfeição.----------------------------------------------- 
--- A Câmara sempre que toma conhecimento prévio, faz avisos de corte no abastecimento de 
água, no caso referido, o corte deveu-se à existência de uma rotura, impossível de calcular 
previamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O problema dos holofotes nos campos de ténis será resolvido. ---------------------------------------- 
--- Sobre a rua Pina Manique, esclareceu que houve uma intervenção na entrada (sentido de 
Alcoentre), para construção de passeios, que terminou no início do núcleo urbano, agora 
pretende-se dar continuidade a essa intervenção, paralelamente à que decorre no desvio para 
Arrifana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu ser um facto que as limpezas de fossas andam bastante 
atrasadas, devido a avaria no tractor da Câmara, que agora está a sondar o mercado para a 
compra de outro tractor, recorrendo até lá a empresas exteriores através do lançamento de 
concurso, processo que demorará aproximadamente mais uma semana. -------------------------------              
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 09 de Outubro de 2007 foi aprovada por maioria, 
com seis votos a favor e uma abstenção (Sr. Vereador António José Cruz, do PSD). A acta foi 
assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente 
distribuído pelos membros da Câmara.--------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Alteração ao Quadro de Pessoal – Proposta nº 91 / P / 2007 ----------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que os processos de organização estrutural e funcional das entidades, 
publicas ou privadas, devem ser adaptáveis às necessidades emergentes de novas atribuições, 
novos métodos de trabalho e alterações legislativas; --------------------------------------------------------- 
--- Considerando a existência de funcionários a desempenhar funções não coincidentes com as 
categorias/ carreiras em que se encontram inseridos; -------------------------------------------------------- 
--- Considerando que os pressupostos anteriores fundamentam a necessidade de efectuar 
acertos ao Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Azambuja. -------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Nos termos da alínea a) do nº 6 do art. 64º da Lei das Autarquias Locais (LAL) a alteração 
ao Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Azambuja (em anexo). --------------------------------- 
--- 2. Que a presente proposta seja posteriormente remetida à Assembleia Municipal, de acordo 
com a alínea o) do nº 2 do art. 53º da LAL.” --------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a reposição de justiça laboral aos 
funcionários da Câmara que desempenham funções diferentes das categorias profissionais que 
possuem, através de processo de reclassificação profissional, daí propor-se a abertura de seis 
lugares no quadro de pessoal da Câmara.----------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 91 / P / 2007 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).-------------------------- 
Ponto 2 – Financiamento de Projectos Municipais – Cláusulas Contratuais – Proposta Nº 
86 / P / 2007------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
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--- “Considerando a Proposta nº 84/P/2007, aprovada pelo Executivo em 20 de Novembro de 
2007, relativa à contratação de financiamento para projectos municipais inseridos no Plano 
Plurianual de Investimentos em vigor. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho a aprovação das cláusulas contratuais patentes na minuta em anexo do contrato de 
abertura de crédito.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta apresenta as cláusulas contratuais do 
financiamento cuja contracção foi aprovada na anterior reunião de Câmara. ---------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre salientou que entre a aprovação da proposta de financiamento 
e agora as cláusulas contratuais, a taxa de juro aumentou. Chamando a atenção para a 
discrepância nas duas propostas.---------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Dra. Irene Lameiro esclareceu que os termos gerais das condições do banco foram 
aprovados na reunião de 20 de Novembro e só não foram aprovadas as cláusulas contratuais 
porque o banco ainda não tinha entregue, por isso a taxa de juro Euribor a 6 meses é de 
4,669%, valor de 14 de Novembro de 2007.---------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 86 / P / 2007 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------- 
Ponto 3 – Contratação de Serviço de Auditoria Externa às Contas Municipais – Proposta 
Nº 85 / P / 2007--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o determinado nos artigos 47º e 48º da Lei 2/2007 – Lei das Finanças Locais – no respeitante 
à apreciação das contas e auditoria externa das contas dos Municípios; -------------------------------- 
--- a necessidade de contratar a prestação do serviço de auditoria externa às contas de 2007 do 
Município de Azambuja, nomeadamente, a certificação legal das contas e o relatório do auditor 
externo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a contratação do concorrente Neves da Silva, Pão Alvo, Maria J. Pimenta e Velosa Ferreira, 
SROC, pelo valor de 14.500€ (acrescido de IVA à taxa Legal em vigor) conforme informação em 
anexo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. que a deliberação a aprovar esta proposta seja submetida à Assembleia Municipal, nos 
termos do nº 2, do art. 48º, da Lei das Finanças Locais.” ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a nova Lei das Finanças Locais determina que as Câmaras 
tenham um revisor oficial de contas externo, que certifique as contas do Município. Já foram 
consultadas três sociedades de revisores oficiais de contas e propõe-se a adjudicação à firma 
Neves da Silva, Pão Alvo, Maria J. Pimenta e Velosa Ferreira, SROC, pelo valor anual de 
14.500€.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira questionou o facto de uma das três (número mínimo 
obrigatório a consultar) empresas não ter apresentado qualquer proposta. ----------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o facto da empresa não apresentar qualquer proposta é 
alheio à Câmara e na sua opinião justificável pelo facto de haver uma procura enorme a este 
tipo de prestação de serviços, uma vez que são todas as Câmaras do país a solicitar propostas.- 
--- O Sr. Vereador António Nobre afirmou discordar com o disposto na Lei das Finanças Locais, 
na medida em que será um órgão estranho ao Município a certificar as suas contas. A 
contabilidade pública tem um princípio democrático, que deve informar todo o edifício do 
controle interno do Estado incluindo as Autarquias Locais. Esta inovação trazida pela Lei, vem 
imbuída de um “espírito” muito privatista das finanças públicas, contrário ao que vem 
estabelecido na Constituição e ao espírito de autonomia local. No seu entender os munícipes 
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votam para eleger Vereadores e Deputados Municipais que devem responder pelas contas do 
Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 85 / P / 2007 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
Ponto 4 – Alteração da Indexante de Remuneração do Capital Accionista nos 
Concessionários dos Sistemas Multimunicipais – Proposta Nº 92 / P / 2007---------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que no âmbito da audiência prévia relativa ao projecto de decisão da adopção da 
rentabilidade das obrigações do tesouro a 10 anos como indexante da remuneração do capital 
accionista nas concessionárias dos sistemas multimunicipais, este Município foi instado a 
pronunciar-se;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a actual heterogeneidade nos indexantes utilizados para a taxa de juro sem risco prevista 
nos contratos de concessão destes sistemas; ------------------------------------------------------------------ 
--- a experiência acumulada do Instituto Regulador da Água e Resíduos (IRAR) ao nível das 
suas atribuições e regulação do sector; -------------------------------------------------------------------------- 
--- que o IRAR emitiu parecer favorável à adopção da rentabilidade das obrigações do tesouro a 
10 anos como indexante da remuneração do capital accionista nas concessionárias dos 
sistemas multimunicipais, com fundamento, entre outros, na sua melhor adequação face aos 
outros indexantes igualmente em vigor na actualidade (TBA e Euribor a 6 meses), 
designadamente, ao nível de aspectos essenciais como os prazos de concessão, o ciclo de 
investimento e o período de vida útil dos bens afectos à concessão. ------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- dar parecer favorável ao projecto de decisão de adopção da rentabilidade das obrigações do 
tesouro a 10 anos como indexante da remuneração do capital accionista nas concessionárias 
dos sistemas multimunicipais, manifestando, no entanto, a sua preocupação quanto a eventuais 
reflexos nas tarifas a praticar.” -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta trata de um parecer a um processo que se 
encontra em discussão pública, sobre a remuneração dos sócios das empresas multimunicipais. 
O IRAR propõe que a remuneração seja uniformizada, através da rentabilidade do tesouro a 10 
anos, no caso do Município de Azambuja, repercutir-se-á nos sócios da Resioeste. Propõe-se 
dar parecer positivo a este projecto.------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a presente proposta deveria ter sofrido melhor 
ponderação da Câmara, na perspectiva de antever os impactos de aplicação da taxa para os 
munícipes. O estudo apresentado pelo IRAR propõe que se aceite um indexante cuja evolução 
histórica, se tem revelado superior ao indexante fixado anteriormente e actualmente em vigor. 
Para haver dividendos a serem distribuídos pelos accionistas tem que haver incrementos nos 
serviços prestados aos munícipes que irão repercutir-se nas taxas cobradas. Antes de haver 
pronunciação sobre este assunto deveria saber-se qual a realidade do impacto.---------------------- 
--- O Sr. Presidente concordou com a importância de um estudo mas esclareceu que a 
realização de tal estudo iria implicar a entrada pela contabilidade destes sistemas 
multimunicipais, o que seria insustentável para os serviços da Câmara. --------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre lançou o alerta para que a Câmara, apesar de concordar e dar 
parecer favorável, manifeste a sua preocupação quanto a eventuais reflexos nas tarifas a 
praticar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente aceitou a sugestão e acrescentou à proposta o seguinte texto: “(…) 
manifestando, no entanto, a sua preocupação quanto a eventuais reflexos nas tarifas a praticar.”    



03.Dez.2007 
 
 

 5 

--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 92 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 5 – Hasta Pública do Moinho Pequeno, em Alcoentre – Recepção provisória parcial 
– Proposta Nº 89 / P / 2007----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: Hasta Pública de um prédio denominado Moinho Pequeno sito na freguesia de 
Alcoentre, no Município de Azambuja. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As deliberações da Câmara Municipal nºs 33/P/2003, 56/P/2003 e 57/P/2004;--------------------- 
--- A adjudicação definitiva aprovada pela Câmara Municipal (Proposta nº 39/P/2007); -------------- 
--- A Recepção Provisória Parcial aprovada pela Câmara Municipal (Proposta nº 40/P/2007); ----- 
--- A informação da Divisão de Obras Municipais nº 2061/2007/DIOM de 26/11/2007 (em anexo.- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal delibere a Recepção Provisória Parcial, aplicável aos restantes 
trabalhos, perfazendo assim a sua totalidade.” ----------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta trata da recepção provisória da hasta 
pública do Moinho Pequeno, em Alcoentre, que vai permitir encerrar o processo do Palácio 
Frederico Arouca. Depois de discussões com o detentor da hasta pública, houve concordância 
na generalidade dos valores em questão e concluiu-se que, do montante inicial, 650.100€, os 
trabalhos contratuais atingiram 629.387,35€, ficando 20.712,65€ a favor do Município.-------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 89 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 6 – Inclusão de “Áreas Críticas” na Fase Experimental da Constituição da 
Sociedade de Reabilitação Urbana Multimunicipal – CULT – Proposta Nº 87 / P / 2007-------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que a Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo decidiu avançar com a 
constituição de uma Sociedade de Reabilitação Urbana (S.R.U.) intermunicipal tendo em vista 
iniciar processos de recuperação do edificado e, eventualmente, do espaço público em áreas 
dos respectivos Municípios integrantes; -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, de acordo com a legislação e regulamentação que balizam as S.R.U.´s a 
intervenção é extensível aos imóveis de propriedade privada;---------------------------------------------- 
--- Considerando que a C.U.L.T. adjudicou os estudos preparatórios a empresa da especialidade, 
que já iniciou os respectivos trabalhos, requerendo agora a definição das áreas críticas 
experimentais a integrar a 1ª fase;--------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que o Núcleo Central de Azambuja foi objecto de processo de requalificação 
através do Programa Polis, ao nível dos espaços públicos e infra-estruturas, que constitui um 
flagrante contraste com o estado de abandono e ruína duma parte significativa do edificado de 
propriedade privada, cujo levantamento está parcialmente efectuado; ----------------------------------- 
--- Considerando a valia histórica e arquitectónica da zona circundante da Praça dos 
Imperadores em Manique do Intendente, a requerer uma intervenção ao nível da qualificação do 
espaço público e da recuperação e enquadramento do edificado. ----------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que na fase experimental de constituição da Sociedade de Reabilitação Urbana 
Intermunicipal a constituir no âmbito da C.U.L.T. sejam incluídas as seguintes áreas críticas: ----- 
--- a) Núcleo urbano central de Azambuja, com as delimitações do mapa anexo;---------------------- 
--- b) Núcleo de enquadramento da Praça dos Imperadores em Manique do Intendente, com as 
delimitações do mapa anexo.” -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta surge duma sugestão que fez no 
âmbito da CULT, para uma experiência de constituição de uma Sociedade de Reabilitação 
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Urbana Intermunicipal, pois apesar de existir legislação sobre a matéria, entende que os 
Municípios da CULT não têm dimensão suficiente para constituição de uma sociedade devido às 
exigências técnicas necessárias. A constituição desta sociedade terá um corpo comum na CULT 
para candidatura a fundos comunitários e terá pequenas delegações técnicas em cada um dos 
municípios. A CULT efectuou uma consulta no sentido de contratar consultores para concretizar 
a sociedade e foi adjudicado à firma Domus Reabilita, que já começou a trabalhar e solicitou à 
Câmara a definição de áreas críticas a incluir numa primeira fase do processo. A Câmara 
propõe que se incluam duas áreas críticas: o núcleo urbano central de Azambuja e o núcleo de 
enquadramento da Praça dos Imperadores, em Manique do Intendente, conforme os mapas em 
anexo, pelas seguintes razões:-------------------------------------------------------------------------------------  
--- a área central de Azambuja já foi requalificada ao nível do espaço público e estas sociedades 
de reabilitação urbana permitem a requalificação do edificado propriedade de particulares; -------- 
--- a Praça dos Imperadores, constitui um núcleo urbanístico único e entende que os edifícios 
circundantes devem obedecer a normas a aplicar no processo de reabilitação urbana.-------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre afirmando que da proposta deveria constar o regime 
jurídico das Sociedades de Reabilitação Urbana, do qual constam finalidades e filosofias 
político-económicas muito vincadas. A recuperação destes núcleos centrais não passará por 
este diploma pois os poderes atribuídos a estas sociedades são tão extensos que podem 
expropriar (actualmente, competência do município) ou vender propriedades de munícipes mais 
recalcitrantes. Defende uma intervenção pública nestas áreas mas fica chocado com o facto de 
entidades público-privadas intervirem numa extensíssima zona em Azambuja ou em Manique do 
Intendente e explicarem às pessoas que poderão ficar sem as suas casa se não chegarem a 
acordo no que respeita a valores, podendo a própria empresa voltar a aliená-las, apesar do 
direito de preferência dos proprietários. -------------------------------------------------------------------------- 
--- No seu entender esta proposta não serve os interesses das populações destes núcleos 
urbanos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que os processos podem ser encaminhados no sentido de não 
haver expropriação de propriedade privada, nem a respectiva venda porque o regime jurídico 
prevê preferencialmente outro tipo de resoluções, que privilegiam as negociações sem nunca 
chegar a extremos. As intervenções das Sociedades de Reabilitação Urbana são passíveis de 
financiamentos significativos a fundo perdido, é natural prever-se que os particulares irão aderir 
a este tipo de resolução. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No caso específico de Azambuja, a maioria dos imóveis em ruínas são propriedade de 
famílias que têm possibilidades económicas para proceder à sua recuperação, mas não 
intervêm porque não têm interesse ou por questões de partilhas, em que os herdeiros não se 
entendem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No caso de Manique do Intendente, é urgente, por uma questão de interesse público, intervir 
naquela área. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que o cenário apresentado está previsto na Lei e as 
Sociedades de Reabilitação Urbana têm poderes, independentes da autarquia, para expropriar e 
vender imóveis, apesar do Município ter um representante no corpo societário dos órgãos da 
sociedade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente acrescentou que se se avançar para a constituição da sociedade e depois a 
Câmara constatar que, no desenvolvimento do seu trabalho as medidas adoptadas são 
draconianas, que depois de analisadas, sob diversos aspectos, traduzem num custo negativo 
para o município, poderá, em sede da Assembleia Municipal votar a saída da Sociedade de 
Reabilitação Urbana Intermunicipal.-------------------------------------------------------------------------------  
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 87 / P / 2007 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------- 
Ponto 7 – EMIA – Adjudicação da Empreitada de Construção da Rede de drenagem de 
Águas Residuais e Pluviais e Tratamento da Linha de Água na Maçussa – Proposta Nº 88 / 
P / 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, nos termos deliberados pela Assembleia Municipal, a E.M.I.A. foi 
encarregada de desenvolver a Empreitada de Construção da Rede de Drenagem de Águas 
Residuais Domésticas e Pluviais e Tratamento da Linha de Água na Maçussa;------------------------ 
--- Considerando que a E.M.I.A. desenvolveu os procedimentos processuais legais tendo em 
vista a concretização dessa incumbência; ----------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o Contrato-Programa celebrado com a E.M.I.A. à luz da Deliberação 
38/P/2007, aprovada pela Assembleia Municipal em 5 de Julho de 2007; ------------------------------- 
--- Considerando o Ofício da E.M.I.A. nº 293/07, de 2007/11/23.------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja aprove a realização da obra identificada no 
Considerando primeiro, nos termos e nas condições propostos pela E.M.I.A. no seu Ofício 
293/07.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa a aprovação a empreitada de construção 
da rede de esgotos na Maçussa, a realizar pela EMIA. Foi feito concurso e agora propõe-se a 
adjudicação à firma José Manuel da Silva Fidalgo, pelo valor de 117.498,95€, com prazo de 
execução de 90 dias.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu não compreender que a Câmara, com a capacidade de 
endividamento, continue a adjudicar obras através da EMIA. Regozija-se no entanto com esta 
intervenção na freguesia da Maçussa quando, no anterior mandato, em que a Junta de 
Freguesia era presidida pela CDU, o Sr. Presidente afirmou que a Maçussa era uma terra onde 
estava tudo feito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Cruz lembrou que existem outras freguesias onde este tipo de 
intervenção também é necessário e urgente. ------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que, em Aveiras de Cima, a Câmara já investiu um valor muito 
significativo em intervenções ao nível do saneamento, havendo, infelizmente, ainda muito por 
fazer. Relativamente a Manique do Intendente, será no âmbito do próximo QCA que a Câmara 
fará a intervenção fundamental na freguesia. ------------------------------------------------------------------- 
--- A forma de recorrer ao financiamento das várias obras decorre das aprovações da Câmara e 
da Assembleia Municipais.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a afirmação que proferiu, foi na sequência da leitura do programa eleitoral da Sra. 
Presidente da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 88 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 8 – Declaração de Interesse Público Municipal – Proposta Nº 90 / P /2007 ---------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – O requerimento efectuado à Câmara por Luís Filipe Dinarez Câncio, no sentido de ser 
declarada de interesse público municipal a intenção de investimento manifestada por Sardinha e 
Leite, Investimentos Imobiliários, Lda., para o local identificado como Quinta da Guarita (mapa 
anexo A);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 2 – A referida declaração de interesse público municipal tem como objectivo exclusivo a 
instrução de processo de desafectação da Reserva Agrícola Nacional que permita o 
desenvolvimento do projecto; --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – Que a Câmara já tinha reconhecido o interesse de desenvolver aquela área no âmbito da 
criação da Zona Industrial Guarita/ Casais da Lagoa, como consta do processo de revisão do 
P.D.M. e foi objecto, também de elaboração de Plano de Pormenor aprovada por Deliberação de 
Câmara de 2 de Setembro de 2004;------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4 – Que a área em questão está impermeabilizada a aproximadamente 40%, na sequência 
da instalação de estufas, conforme licença concedida pelo Ministério da Economia em 1979 
(documento anexo); --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 5 – Que, liberta da condicionante R.A.N., de acordo com o actual P.D.M., a área passível de 
impermeabilização é significativamente inferior (25%) à área já impermeabilizada; ------------------- 
--- 6 – O estudo geológico-geotécnico efectuado pela Geo Plano;----------------------------------------- 
--- 7 – A intenção de investimento manifestada pela Sardinha e Leite, que representa um valor 
de 75 milhões de euros e promove a criação de 800 a 1000 postos de trabalho, com uma 
percentagem muito significativa de mão-de-obra qualificada; ----------------------------------------------- 
--- 8 – A informação 237/RC/DPU/2007; ------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Que a Câmara submeta à apreciação da Assembleia Municipal a declaração de interesse 
público municipal da instalação de Parque Industrial nas condições enunciadas na intenção de 
investimento da Sardinha e Leite, Lda.; -------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Que essa declaração tem por finalidade instruir processo de desafectação da Reserva 
Agrícola Nacional dos terrenos nela incluídos e assinalados na planta Anexa A; ---------------------- 
--- 3. No entanto, qualquer processo de uso industrial do referido terreno, para além das 
aprovações requeridas, nos termos legais, nomeadamente da C.C.D.R. Lisboa e Vale do Tejo, 
terá que contemplar: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) A regularização do leito da Ribeira de Aveiras na zona de influência; ----------------------------- 
--- b) A beneficiação da rede viária envolvente;----------------------------------------------------------------- 
--- c) A construção da Rotunda da E.N.3 na Guarita, a protocolar com a Estradas de Portugal, 
E.P.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que, em 2 de Setembro de 2004, a Câmara aprovou a realização 
de um Plano de Pormenor – PP para a Quinta da Guarita, tendo em vista a concretização 
estratégica definida em sede de revisão do Plano Director Municipal – PDM e que tinha que ver 
com a construção da zona industrial Guarita/ Casais da Lagoa. Foi feito estudo geológico-
geotécnico sobre a tipologia do terreno. Agora apareceu uma intenção de investimento para a 
zona, por parte de um grande operador económico do país, Sardinha e Leite, Investimentos 
Imobiliários, Lda., que se propõe montar uma estrutura com investimento de 75 milhões de 
euros e a criação de, entre 800 a 1.000 postos de trabalho. ------------------------------------------------ 
--- Este é um projecto muito importante para o concelho mas a viabilização para instalação desta 
infra-estrutura implica a desafectação da RAN, para isso propõe-se a declaração de interesse 
público municipal. Para além das aprovações da CCDR, obrigatórias num processo de uso 
industrial, o promotor terá que regularizar o leito da ribeira de Aveiras na zona de influência, 
beneficiar a rede viária envolvente e construir a rotunda na EN3, na Guarita (a protocolar com a 
Estradas de Portugal). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre manifestando alguma estranheza com a apresentação 
deste tipo de proposta, uma vez que existem no concelho zonas industriais perfeitamente 
limitadas, nomeadamente, em Azambuja (onde esteve instalada a fábrica da Opel) e em 
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Alcoentre (onde quase toda a zona industrial está desocupada). Considera ainda que se devem 
manter os poucos terrenos agrícolas que restam, ainda mais quando inseridos na RAN, por isso 
entende que esta é uma má solução, sem razão de ser para merecer a declaração de interesse 
público municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que a zona industrial de Azambuja/ Vila Nova da Rainha está 
esgotada e a zona industrial Aveiras de Cima/ Alcoentre está numa fase complicada, uma vez 
que tanto o traçado do TGV como do IC2 passam nessa área, sendo impossível definir a área 
livre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A estratégia para criação da zona industrial Guarita/ Casais da Lagoa, já foi traçada no 
programa eleitoral do PS em 2001 e em 2005. ----------------------------------------------------------------- 
--- Esta zona industrial apenas é propensa a cheias porque o leito da ribeira de Aveiras está 
completamente assoreado e por isso há, da parte da CP, uma promessa para fazer uma 
intervenção no leito, de modo a poder ampliar a linha do norte. -------------------------------------------- 
--- Pretende-se atribuir a declaração de interesse público municipal a um projecto que se 
enquadra na estratégia de criação de zonas industriais, que consta no programa eleitoral do PS, 
que representa um investimento de 75 milhões de euros e que criará aproximadamente 1.000 
postos de trabalho. A Câmara teve o cuidado de remeter o processo para as entidades com 
capacidade de decisão nesta matéria, nomeadamente a CCDR e de definir uma série de 
contrapartidas da responsabilidade da empresa.--------------------------------------------------------------- 
--- Referiu estar presente o Sr. Arquitecto Marques dos Santos para prestar mais 
esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Arq. Marques dos Santos esclarecendo que os solos (onde estão as estufas e 
as estradas adjacentes) foram impermeabilizados durante os anos 80 mas por lapso foram 
incluídos na RAN, até porque os estudos geológicos provam exactamente isso, mas será a 
Comissão da RAN a pronunciar-se sobre esta matéria. ------------------------------------------------------ 
--- Na altura de execução do PDM considerou-se, tal como é obrigatório por Lei, a delimitação 
de zonas inundáveis através da cheia máxima dos últimos 100 anos, mas acontece que até hoje 
foram feitas tantas obras, que há situações que já não correspondem à realidade. Por isso, uma 
das contrapartidas será a reposição do leito original da ribeira de Aveiras.------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a explicação dada sobre o estado das zonas 
industriais deveria constar da proposta como justificação para esta tomada de posição. 
Relembrou ainda que, ainda não há muitos anos, houve cheias na zona da Guarita, em que a 
água galgou a EN3. Considera indesejável a criação desta infra-estrutura neste local, quando 
existem outros locais para este efeito. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 90 / P / 2007 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
Ponto 9 – Normas de Atribuição de Bolsas de Mérito e de Estudo – Alteração – Proposta 
Nº 45 / V-ML /2007 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. As normas de atribuição de Bolsas de Mérito e de Estudo aprovadas em sessão de 
Câmara em 15 de Abril de 2004 (Prop nº 17/VML/2004); ---------------------------------------------------- 
--- 2. Que o número previsto de bolsas de estudo de ingresso é de 5 e de frequência é de 10; ---- 
--- 3. Que o número de candidaturas no presente ano com direito a bolsa de estudo é de 7 para 
bolsas de ingresso e 8 para frequência; -------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. Que face a estes dados haveria 2 alunos que não receberiam bolsas de estudo de 
ingresso e sobrariam 2 bolsas de estudo de frequência. ----------------------------------------------------- 
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--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A alteração do número de bolsas a atribuir para 8 bolsas de frequência e 7 bolsas de 
ingresso.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que segundo as Normas para Atribuição de Bolsas de 
Mérito e de Estudo, seriam atribuídas 5 bolsas de estudo para ingresso e 10 para frequência 
mas houve 7 alunos a candidatarem-se a bolsas de ingresso e 8 a bolsas de frequência. 
Propõe-se então que sejam atribuídas, tal como consta nas normas aprovadas, 15 bolsas de 
estudo mas 7 bolsas para ingresso e 8 para frequência, de modo a abranger o maior número de 
candidaturas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 45 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 10 – Projecto de Execução de Sinalética Turística – Proposta Nº 49 / P /2007 ----------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que no âmbito da CULT, através do Programa Valtejo, com o apoio também do Instituto do 
Turismo, o Município de Azambuja fez uma candidatura a um projecto de investimento de 
sinalética turística; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o investimento total estima-se em 35.442€, sendo 35.142€ elegível; ---------------------------- 
--- que o montante elegível é o que vai ser proposto pela CULT e está ainda sujeito a 
confirmação/ aprovação dos Instituto do Turismo e Programa Valtejo. ----------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja aprove o Projecto de Execução de Sinalética 
Turística.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que no âmbito da CULT, através do programa Valtejo, 
com o apoio do Instituto do Turismo, o município de Azambuja fez uma candidatura a projecto 
de investimento de sinalética turística, sendo o investimento total de 35.442€ dos quais 35.142€ 
são elegíveis, por isso propõe a aprovação do Projecto. ----------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 49 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 11 – Apoios Financeiros ---------------------------------------------------------------------------------- 

– Projectos Educativos – Proposta Nº 44 / V-ML / 2007 ------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. As normas existentes para candidatura a apoios aos Projectos Educativos; --------------------- 
--- 2. A apreciação efectuada aos Projectos enviados pelos Agrupamentos de Escolas, Escola 
Secundária e Associação de Pais de Azambuja; --------------------------------------------------------------- 
--- 3. O acordo estabelecido com os órgãos de gestão quanto aos critérios utilizados na 
definição dos apoios.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição de apoios financeiros nos montantes a seguir indicados para apoio aos projectos 
constantes na lista anexa: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Escola Secundária de Azambuja: 3.350€--------------------------------------------------------------------- 
--- Agrupamento de Escolas de Azambuja: 3.650€ ------------------------------------------------------------ 
--- Agrupamento de Escolas de Vale-Aveiras: 1.709€--------------------------------------------------------- 
--- Agrupamento de Escolas do Alto Concelho: 2.000€ ------------------------------------------------------- 
--- Associação de Pais da EBI de Azambuja: 150€.”----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta é apresentada anualmente para 
apoiar projectos educativos, após apreciação pela Divisão de Educação, através de critérios 
constantes das Normas de candidatura. ------------------------------------------------------------------------- 
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--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira questionou a discrepância entre os valores pedidos e os 
atribuídos ao Agrupamento de Escolas de Vale-Aveiras. ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que há projectos que têm apoio logístico da Câmara, 
em detrimento da atribuição de verba, uma vez que depois de apresentadas as candidaturas, os 
projectos são discutidos pelo Agrupamento em conjunto com a Câmara, de modo a definir-se a 
melhor forma para a sua realização e qual o tipo de apoio a conceder por parte da Câmara. ------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 44 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 

– Agrupamento de Escolas de Azambuja – Proposta Nº 46 / V-ML / 2007 ------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A inexistência de pavilhão Desportivo na Escola Básica Integrada de Azambuja; -------------- 
--- 2. O acordo entre o Conselho Executivo do Agrupamento, a autarquia e o Grupo Desportivo 
de Azambuja para que os alunos da EBI possam utilizar o pavilhão do GDA; -------------------------- 
--- 3. As necessidades de material desportivo para o desenvolvimento de aulas de educação 
física;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. A aposta que a autarquia tem realizado em termos de promoção da prática desportiva.------ 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição de verba de 3.498,98€ ao Agrupamento de Escolas de Azambuja para aquisição 
do material desportivo constante na lista anexa.” -------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador esclareceu que a Escola Básica integrada de Azambuja não possui pavilhão 
desportivo, tendo a Câmara conseguido que durante este ano as aulas de educação física 
fossem realizadas no pavilhão do GDA, mas para que isso aconteça é necessário a aquisição 
de material desportivo, constante na lista anexa à proposta, daí propor-se a atribuição de verba 
no valor de 3.498,98€ ao Agrupamento de Escolas de Azambuja.----------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 46 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 

– Escola Secundária de Azambuja – Proposta Nº 47 / V-ML / 2007 ---------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A importância do alargamento de oferta educativa nas escolas do concelho;-------------------- 
--- 2. As responsabilidades cometidas às autarquias em termos de educação (Dec Lei 159/99); -- 
--- 3. A abertura do curso de Educação Formação “Electricista de Instalação” na Escola 
Secundária, com duração de 2 anos; ----------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. O facto de a Escola Secundária não possuir todos os equipamentos necessários ao 
desenvolvimento das actividades curriculares, nomeadamente, para a sua componente prática.-- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição da verba de 1.911,80€ à Escola Secundária, tendo em vista a aquisição do 
material constante no orçamento anexo.” ------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que através de uma política de alargamento da oferta 
educativa, a escola secundária procedeu à abertura do curso de formação para electricistas de 
instalação, que terá a duração de 2 anos, para tal é necessário adquirir-se algum equipamento, 
daí propor-se a atribuição de verba no valor de 1.911,80€ à referida escola. ---------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 47 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 

– Expo-Rainha – Feira Columbófila – Proposta Nº 48 / V-ML / 2007 --------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a realização da Expo-Rainha – Feira Columbófila que envolve um número superior a 10.000 
pessoas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- as despesas a efectuar com a edição de 2007 e a incapacidade financeira para a realizar;----- 
--- que a mesma envolve na organização duas entidades concelhias de idoneidade indiscutível, 
a saber: Grupo Columbófilo Vilanovense e a União de Desporto e Recreio de Vila Nova da 
Rainha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição de apoio financeiro no valor de 2.500 euros para fazer face às despesas de 
realização da Expo-Rainha – Feira Columbófila 2007.”------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal informou ter-se realizado a V Edição da Expo-Rainha – Feira 
Columbófila, que envolveu mais de 10.000 pessoas e que é muito conceituada na divulgação do 
concelho. Propõe-se a atribuição de um apoio financeiro no valor de 2.500€ para fazer face às 
despesas de realização do evento. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 48 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 

– Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre – Proposta 
Nº 25 / V-JMP / 2007-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente não participou na discussão e votação da seguinte proposta por 
pertencer à Direcção da Associação. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O pedido solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre 
nos termos do ofício em anexo; ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A actividade de Natureza Humanitária e Social que aquela Associação desenvolve no Alto 
Concelho do Município de Azambuja;----------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a referida Associação não dispõe de Ambulância com equipamento necessário (rampa 
eléctrica), para o transporte de doentes com deficiências motoras. --------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara aprove a atribuição de uma quantia de 15.487,50 euros à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, a título de comparticipação na aquisição 
de uma ambulância de transporte múltiplo com rampa elevatória.” ---------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta proposta vem na sequência de um 
pedido efectuado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre para 
comparticipação na aquisição de uma ambulância de transporte múltiplo com rampa elevatória. 
Propõe-se que a comparticipação seja de cerca 50%, ou seja, no valor de 15.487,50€. ------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando o ponto de situação do pedido 
efectuado pela mesma corporação de bombeiros, para aquisição e arranjo do material de 
combate a incêndios.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu não ter dado entrada na Câmara nenhum 
pedido dessa natureza.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 25 / V-JMP / 2007 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 12 – Informações -------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.1. C.M.A. – Departamento de Intervenção Sócio-Cultural-------------------------------------------- 
--- “Actas do Conselho Municipal de Educação das reuniões realizadas em 2007” -------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente entregou um pedido efectuado pelo Grupo do PSD sobre as dívidas da 
Câmara a terceiros.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA --------------------------------------------------------------------------- 
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--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas e quarenta minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------ 
   
 


