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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 04 DE JUNHO 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 Neves 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 foi substituído 
pelo Sr. Vereador António José Costa da Cruz. ----------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José Caetano sugerindo a actualização dos nomes das pessoas que se 
candidatam ao concurso de largos, fachadas e tertúlias durante a Feira de Maio.---------------------  
--- Outra rectificação prende-se com a sinalização durante o referido evento. --------------------------  
--- Uma última questão, diz respeito às pinturas que se vêem por toda a vila, principalmente no 
centro, sendo da competência da Câmara preservar todos os espaços que embelezam a vila de 
Azambuja. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Daniel Claro, que sobre a utilização do Páteo Valverde durante a Feira de 
Maio, apelou que se transfira a Praça das Freguesias para outro local e que se devolva ao Páteo 
Valverde a dignidade de cartão de visita, principalmente durante a Feira de Maio.--------------------  
--- O Sr. Presidente congratulou-se com o êxito de mais uma edição da Feira de Maio 2007, 
reflectida no número de visitantes, no número de tertúlias e no número de pessoas que se 
mobilizaram para que o evento fosse um sucesso. Deixou um agradecimento especial a todos os 
trabalhadores da Câmara, Poisada do Campino, Comissão da Feira, ACISMA e a todos quantos 
participaram na organização da Feira de Maio. Acrescentou que em todas as edições da Feira 
têm-se notado melhorias em termos de qualidade, apesar de haver algumas falhas, considera 
que o balanço da edição de 2007 foi muito positiva. Informou que este ano houve imensas 
alterações na organização da Feira, que obrigaram a uma atenção redobrada. Concorda com as 
sugestões referidas na primeira intervenção, admite que a listagem deva ser actualizada e 
considera que, este ano, a sinalização foi muito melhorada. ------------------------------------------------  
--- Relativamente às pinturas abstractas, normalmente designados por graffiti, informou que a 
Câmara procedeu à sua remoção, nomeadamente na galeria municipal mas a recolocação é tão 
rápida que a maioria das pessoas nem se apercebe. ---------------------------------------------------------   
--- Discorda com a intervenção do Sr. Daniel Claro, pois se o Páteo Valverde é um espaço nobre 
da vila, haverão poucas actividades tão nobres como a Praça das Freguesias, que permite um 
convívio entre todas as freguesias do concelho. A filosofia para a criação da Praça das 
Freguesias baseou-se em haver um espaço de convivência entre as pessoas (quer ao nível das 
pessoas que estão a trabalhar, quer ao nível de visitantes) e divulgar a cultura do concelho (a 
animação é da exclusiva responsabilidade das colectividades).--------------------------------------------  
--- O Sr. Daniel Claro esclareceu que não é contra a Praça das Freguesias e não é por ser feito 
noutro local mais apropriado que as pessoas deixarão de conviver. --------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José Caetano dando os parabéns à organização da Feira de Maio, acrescentou 
que as suas sugestões visam apenas o melhoramento da mesma. Referiu que muitas pessoas 
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ficam admiradas com o número de tertúlias e com a movimentação no centro da vila, por isso 
questionou se a Câmara pretende retirar o apoio logístico (pão, sardinhas e vinho) às tertúlias, 
como tem ouvido dizer. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que é apenas um boato.-----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. António Jorge Lopes questionando se a Câmara tem conhecimento de que 
foram feitos os primeiros levantamentos topográficos para instalação do novo estabelecimento 
prisional em Alcoentre e que, até 31 de Dezembro de 2006, esses mesmos terrenos estavam 
inseridos na Reserva Ecológica Nacional – REN.--------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que, até à semana transacta, não havia ideia de qual a área que 
irá abranger o novo estabelecimento prisional e desconhece que se ande a fazer levantamentos 
topográficos. Referiu ainda que, o que é válido para os particulares, é válido para o Governo. ----  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente fez o ponto de situação relativamente ao novo aeroporto na Ota. --------------- 
--- Sobre as acessibilidades rodoviárias, houve uma reunião com a Estradas de Portugal para, 
em conjunto com as Câmaras de Alenquer e Vila Franca de Xira, pressionar para que este 
organismo interiorize como seu o projecto apresentado das acessibilidades a nascente do 
aeroporto e da compatibilização com a rede viária municipal. ---------------------------------------------- 
--- Relativamente a acessibilidades ferroviárias, está assente a opção TGV pelo interior do 
aeroporto através de túnel e um acesso ferroviário através da estação de Vila Nova da Rainha 
mas não está definido o traçado subsequente. -----------------------------------------------------------------   
--- No que diz respeito ao PROT, as coisas estão numa fase pouco definida. Estão apenas 
definidos os eixos urbanos: Carregado, Azambuja, Cartaxo e Santarém e Caldas da Rainha, Rio 
Maior Santarém e Almeirim. Estão ainda previstas duas zonas logístico-industriais: Vila Franca, 
Carregado, Azambuja, Cartaxo e Santarém (ao longo da EN3) e outra a norte do concelho (ao 
longo do futuro traçado do IC2).------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Os programas regionais vão ter pouco peso relativamente aos programas sectoriais, o grande 
peso do PROT assenta nos programas sectoriais. O facto da Câmara ter optado pela CULT, 
insere o município na NUT II do Alentejo, o que permite integrar o programa regional, que tem 
definidas três áreas prioritárias: educação e formação, ambiente e desenvolvimento económico. 
Só no princípio de 2008, se conhecerão as regras para apresentação de candidaturas ao QREN. 
--- Concluiu dizendo que o futuro do concelho está condicionado às consequências da instalação 
do novo aeroporto na Ota. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informou ainda que a Câmara de Azambuja foi convidada a estar presente no programa 
televisivo “Prós e Contras” sobre o aeroporto na Ota e que rejeitou o convite pelo facto de não 
estar disponível para discutir decisões de âmbito nacional tomadas em 1999. ------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que o próprio aeroporto não é definitivo 
porque não há nenhum estudo de impacto ambiental e os estudos existentes apontam como 
desfavorável a opção Ota, por isso considera prematuro antecipar a localização do novo 
aeroporto. Estranha que só agora o Sr. Presidente tome algumas cautelas no sentido de não se 
comprometer com certas iniciativas mas concorda que é a melhor posição, para ressalvar uma 
decisão de interesse nacional.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre os eixos logístico-industriais, lembrou que a lezíria de Vila Franca de Xira está a ser 
sacrificada por interesses de grupos económicos internacionais que estão a tripudiar todas as 
regras de ordenamento do território, denominando-os como projectos de interesse nacional.------ 
--- Saudou todos os trabalhadores que fizeram greve no passado dia 30 e também os que, por 
inúmeras razões, não fizeram mas que a apoiaram. ---------------------------------------------------------- 
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--- Pretende registar o seu protesto sobre as novas políticas de defesa internacional, que no seu 
entender relançarão a corrida aos armamentos nucleares, pois passados mais de quinze anos 
sobre a queda do muro de Berlim, novos “muros” se estão a erguer. ------------------------------------- 
--- Para concluir, questionou o ponto de situação do saneamento nos Casais das Boiças, do 
Palácio Frederico Arouca, em Alcoentre, da Escola Grandella, em Aveiras de Cima e da etar de 
Vila Nova de São Pedro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente disse concordar plenamente com a análise de política internacional do Sr. 
Vereador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Afirmou não participar no programa televisivo porque não participa em debates que contestem 
posições tomadas há oito anos por diversos Governos e que foram candidatadas a 
Financiamentos Comunitários. Toda a estratégia da Câmara decorre da instalação do novo 
aeroporto na Ota, daí estar-se a estudar o aproveitamento e as consequências da instalação 
desta infra-estrutura, se por acaso houver a decisão de instalar o novo aeroporto noutro local, 
saberá tirar as consequências de ter uma estratégia que assenta na instalação do aeroporto na 
Ota.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre o encontro de contas com a cooperativa que fez a obra do Palácio Arouca, em 
Alcoentre, já se acertaram cerca de 80% do valor da obra, estando em discussão os preços 
unitários de alguns trabalhos complementares. Virá a sessão de Câmara a recepção provisória e 
a consequente libertação da garantia bancária. ---------------------------------------------------------------- 
--- Em relação à Escola Grandella, em Aveiras de Cima, a empreitada está concluída, foi lançado 
concurso para os arranjos exteriores e vai iniciar-se a elaboração do projecto interior 
(equipamentos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente à etar de Vila Nova de São Pedro, a Câmara está em negociações com a 
Águas do Oeste porque a solução apresentada foi o “upgrade” da etar que actualmente serve a 
Maçussa para que possa vir a receber as águas residuais de Vila Nova de São Pedro. Resta 
acordar com que contrapartidas e em que condições será realizada a empreitada. ------------------- 
--- Interveio o Sr. Vice-presidente, que sobre o saneamento nos Casais das Boiças, apesar da 
empresa ter falido o projecto foi concluído, falta concluir o asfaltamento de algumas estradas. A 
situação foi analisada pelos serviços técnicos que avaliarão se é mais rentável serem os serviços 
da Câmara ou uma empresa, através de concurso, a alcatroar as estradas. Relativamente à 
ligação ao emissário, é da responsabilidade da AdO e existem alguns pontos que ainda não 
estão ligados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ainda sobre o saneamento nos Casais das Boiças, o Sr. Vereador António Nobre questionou 
se a empresa que faliu apresentou uma garantia bancária e se a Câmara pretende accioná-la.--- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que os trabalhos de asfaltamento serão realizados através 
da garantia bancária da empresa. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que a afluência à greve dos trabalhadores (do 
quadro e contratados) da Câmara, no passado dia 30, foi de 22,13%. ----------------------------------- 
--- O Sr. Presidente distribuiu documentação relativa à comunicação da Câmara com a Agência 
Portuguesa para o Investimento – API e com o Governo sobre as isenções de que beneficiou a 
Opel, solicitado pelo Grupo do PSD. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Informou ainda que a Direcção Geral de Contribuições e Impostos – DGCI já enviou à Câmara 
alguns valores das isenções usufruídas pela Opel.------------------------------------------------------------ 
--- Outra situação tem que ver com os processos de legalização pendentes no DU, em que existe 
pelo menos uma situação que não é legalizável e que seguirá os trâmites legais das Leis e 
Regulamentos Urbanísticos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------- 
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--- APROVAÇÃO DE ACTAS---------------------------------------------------------------------------------------  
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 17 de Abril de 2006 foi aprovada por 
unanimidade. A acta foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter 
sido previamente distribuído pelos membros da Câmara.---------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 16 de Abril de 2007 foi aprovada por maioria, 
com cinco votos a favor e duas abstenções (Sr. Vereador António José Cruz do PSD e Sr. 
Vereador António Nobre da CDU). 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 – Declaração de Interesse Público ------------------------------------------------------------------ 
 – Quinta de Vale de Fornos – Proposta Nº 34 / P / 2007-------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: reconhecimento do interesse público------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a IGAMPE, Gestão e Administração, Lda. é proprietária da Quinta de Vale 
de Fornos, onde se ergue um conjunto de edifícios inseridos num território com grande valor 
patrimonial e paisagístico, que importa preservar e valorizar;----------------------------------------------- 
--- Considerando que a Quinta de Vale de Fornos está integrada na Rota do Vinho e da Vinha do 
Ribatejo, promovendo nas suas instalações prova de vinhos e fornecimento de refeições no 
âmbito das acções de promoção turística desenvolvidas pela Associação da Rota da Vinha e do 
Vinho do Ribatejo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a IGAMPE, Gestão e Administração, Lda. é sócia fundadora da Associação 
da Rota da Vinha e do Vinho do Ribatejo que tem como objecto “a promoção dos vinhos do 
Ribatejo, divulgação e valorização da actividade vinícola entendida como produto turístico e 
cultural”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que a área onde se implantam as instalações está, de acordo com a Planta de 
Ordenamento do PDM, contida em solos agrícolas não integrados na Reserva Agrícola Nacional; 
--- Considerando que, através do processo 33/07 AARERB, a IGAMPE, Gestão e Administração, 
Lda. pretende licenciar a actividade de restauração e bebidas;--------------------------------------------- 
--- Considerando que, o nº 1 do artigo 23º do regulamento do Plano Director Municipal, admite a 
“(…) construção de instalações (…) de reconhecido interesse público” em propriedades contidas 
naquela classe de espaço;------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das competências previstas na alínea l) do nº 2 
do artigo 64º, bem como na alínea q) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada, propor à Assembleia Municipal a declaração do interesse público da instalação do 
estabelecimento de restauração e bebidas na Quinta de Vale de Fornos, freguesia de Azambuja, 
não produzindo quaisquer efeitos em termos fiscais e no cálculo das taxas devidas pela 
realização da operação urbanística prevista no processo 33/07 AARERB.” ----------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que esta proposta visa a alteração de uso das instalações da 
Quinta de Vale de Fornos, que neste momento tem uma vertente mais virada para a produção 
de vinho. O nº 1 do artigo 23º do PDM admite a instalação deste tipo de actividades em 
propriedades classificadas como solo agrícola não integrado na Reserva Agrícola Nacional – 
RAN, desde que a Câmara e a Assembleia Municipal reconheçam o interesse municipal. A 
Quinta de Vale de Fornos tem um papel importante na rota do vinho do Ribatejo e na produção 
de vinho de marca conhecida nacional e internacionalmente, sendo de todo o interesse que se 
instale nela, um núcleo de desenvolvimento turístico. Informou ainda que está presente o Sr. 
Arquitecto Miguel Marques dos Santos para esclarecer quaisquer dúvidas.----------------------------- 
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--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira questionou se esta mudança implicará um novo projecto e 
novas infra-estruturas na Quinta de Vale de Fornos.---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto respondeu que haverá apenas mudança de uso de uma parte das 
instalações.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se a Quinta de Vale de Fornos não tinha um Plano 
de Pormenor – PP, apresentado pelo Sr. Arquitecto há, mais ou menos, um ano.--------------------- 
--- O Sr. Arquitecto explicou que o PP da Quinta de Vale de Fornos está “em banho-maria” 
porque estava a ser desenhado em premissas que não poderiam ser aprovadas, nesta fase está 
a ser totalmente redesenhado para ser enquadrado num Núcleo de Desenvolvimento Turístico – 
NDT. Esta alteração de uso das instalações existentes será enquadrada no NDT que vier a ser 
aprovado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que, da forma como a proposta está elaborada, a 
Câmara passará um “cheque em branco”. Questionou se está limitado o tipo de intervenção que 
se irá realizar nas construções já existentes.-------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto respondeu que a intervenção será feita em parte das instalações existentes 
(não há alargamento da área construída existente), ou seja, a maior parte das instalações eram 
armazéns agrícolas que passarão a salas para eventos, não haverá alteração da forma exterior, 
nem incompatibilidades com o NDT. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a norma invocada deixa algumas dúvidas, uma vez 
que existem normas específicas, podendo a Câmara ser confrontada com outros pedidos de 
interesse público que terão que ser concedidos. Acrescentou ainda que dada a 
excepcionalidade ao recurso a esta norma do PDM, seria importante que a proposta viesse 
instruída com o parecer dos serviços técnicos sobre a matéria (deveria ser parte integrante do 
procedimento da deliberação).-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que não aprovará nem trará a sessão de Câmara nada que 
contrarie a orientação técnica proposta pelos serviços. Acrescentou que poderá ser feito um 
pequeno intervalo para que os Srs. Vereadores consultem a informação dos serviços.--------------   
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------- 
--- Reiniciada a sessão o Sr. Presidente propôs que as propostas nºs. 34/P/2007 e 36/P/2007 
fossem votadas no final da reunião, afim de se avançar com a Ordem de Trabalhos mas 
acabaram por ser retiradas no final da sessão.----------------------------------------------------------------- 
--- A Proposta nº 34 / P / 2007 foi retirada.----------------------------------------------------------------------- 
 – Lar para Idosos – Proposta Nº 36 / P / 2007-------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: reconhecimento do interesse público para a construção de Lar para Idosos. ---------- 
--- Considerando o processo de envelhecimento populacional e a carência de equipamentos 
desta natureza no alto concelho; ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando a importância da promoção de equipamentos destinados à prestação de 
serviços à comunidade, no âmbito da assistência social que, sendo da competência dos serviços 
públicos, são muitas vezes, assegurados pela iniciativa privada; ------------------------------------------ 
--- Considerando a proximidade à povoação de Alcoentre e ausência de propriedades 
disponíveis nas áreas urbanas envolventes – nomeadamente nesta povoação – com área, 
configuração, exposição solar, características orográficas e paisagísticas como a apresentada; -- 
--- Considerando a localização privilegiada e as características da propriedade quanto à sua 
especial adequabilidade para a implantação do empreendimento com as características 
apresentadas, no que diz respeito à amplitude dos espaços exteriores de fruição;-------------------- 



04.Jun.2007 
 
 

 6 

--- Considerando que através do processo 4/ 05 EUC a requerente, Lar e Casa de Repoiuso Vila 
Mendes, Lda., pretende licenciar o equipamento tendo solicitado o reconhecimento do interesse 
público do equipamento; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a propriedade onde se pretende implantar o equipamento está, de acordo 
com a Planta de Ordenamento do PDM, contida em solos agrícolas não integrados na Reserva 
Agrícola Nacional; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, o nº 1 do artigo 23º do regulamento do Plano Director Municipal, admite a 
“(…) construção de instalações (…) de reconhecido interesse público” em propriedades contidas 
naquela classe de espaço.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal, tendo em conta as atribuições dos municípios quanto à acção social, 
como refere a alínea h) do nº 1 do artigo 13º da Lei 159/99, de 14 de Setembro, as competências 
da Câmara previstas nomeadamente na alínea b) do nº 4 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro e por último as competências da Assembleia Municipal previstas na alínea q) do nº 1 
do artigo 53º da referida Lei, delibere propor à Assembleia Municipal a declaração do interesse 
público da instalação de Lar para Idosos, no Casal da Simoa, Alcoentre, freguesia de Alcoentre.” 
--- A proposta nº 36 / P / 2007 foi retirada. ----------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2  – Atribuição de Fogo na Quinta da Mina (PER) – Proposta Nº 11 / VP / 2007--------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- J.M.V.M. habita num fogo da Quinta da Mina com tipologia T1; ---------------------------------------- 
--- O agregado familiar é composto pelo próprio, companheira e por filhos menores de idade;----- 
--- Na data do realojamento (Agosto de 1999) não existia tipologia adequada à composição deste 
agregado familiar;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O arrendatário liquidou a sua dívida face à renda do fogo onde habita (Lote 8 r/ch Dto.);-------- 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Seja atribuído um fogo de tipologia T2 ao agregado familiar do Sr. J.M.V.M. sito no Lote 8 2º 
Ft da Quinta da Mina em Azambuja.” ----------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que a presente proposta visa a mudança de moradia de uma 
família alojada no PER. À data do alojamento não havia moradias de tipologia adequada ao 
agregado familiar disponíveis, havendo agora uma moradia vaga. ----------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 11 / VP-LS / 2007 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 3  – Projecto de Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – 

Proposta Nº 08 / VP / 2007---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e o Projecto de Regulamento que a seguir se 
transcreve:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que existem no Município de Azambuja situações de carência económica, 
devidamente sinalizadas pelos serviços municipais, que propiciam a ocorrência de fenómenos de 
exclusão social, especialmente no domínio das condições de segurança e conforto habitacional;  
--- Considerando que é competência da Câmara Municipal participar na prestação de serviços a 
estratos sociais desfavorecidos, de acordo com o previsto no artigo 64º, nº 4, alínea c) da Lei das 
Autarquias Locais, aprovada pela Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, até à data, as formas previstas para a concessão deste tipo de apoios 
foram aprovados por deliberação da Câmara Municipal de 4 de Abril de 2002, importando 
desenvolver e aprofundar as mesmas; --------------------------------------------------------------------------- 
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--- Considerando que, conforme disposto no artigo 64º, nº 4, alínea c) da Lei das Autarquias 
Locais, os meios adequados e as condições em que é feito esse apoio devem constar de 
regulamento municipal, o qual terá eficácia externa. ----------------------------------------------------------  
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal, nos termos da alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei das Autarquias 
Locais, em conjugação com o art. 53º, nº 2, alínea a), delibere aprovar o projecto de 
Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, em anexo, e submetê-lo à aprovação 
da Assembleia Municipal.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos ----------------------------------------- 
--- “A atribuição de apoios à realização de obras que garantam condições mínimas de 
habitabilidade a edifícios existentes tem sido uma forma de intervenção do Município na resposta 
a situações de carência económica identificadas e que requerem uma actuação tão pronta 
quanto possível. Tal intervenção constitui uma forma do Município participar na prestação de 
serviços a estratos sociais desfavorecidos, no exercício de uma competência partilhada com as 
entidades competentes da administração central, nos termos do artigo 64º, nº 4, alínea c) da Lei 
das Autarquias Locais, bem como de responder a inúmeras solicitações. ------------------------------- 
--- A elaboração do presente Regulamento tem por objectivo consolidar e clarificar alguns 
aspectos decorrentes da aplicação prática, até à data, das normas aprovadas pelo Executivo em 
reunião da Câmara de 4 de Abril de 2002, especialmente no que se refere aos requisitos de 
carência económica necessários para a concessão do apoio e ao procedimento para a 
concessão e determinação do apoio. Procura-se, ainda, concluir nas modalidades de apoio o 
respeito pela legalidade urbanística. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Assim, no uso da competência estabelecida no artigo 53º, nº 2, alínea a) da Lei nº 169/99, de 
6 de Agosto, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e nos termos do disposto 
nos artigos 117º e 118º do Código do Procedimento Administrativo, a Assembleia Municipal 
aprova o presente regulamento.------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 1º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Objecto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente regulamento estabelece as regras a que obedece a prestação de apoios por parte 
do Município de Azambuja a pessoas singulares e agregados familiares em situação de carência 
económica, nos termos do disposto no artigo 64º, nº4, alínea c) da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------ 
--- Artigo 2º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Definições------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Para efeitos do presente regulamento, considera-se: ----------------------------------------------------- 
--- a) Agregado familiar – o conjunto de pessoas que vivam em regime de comunhão de mesa e 
habitação, constituído pelos cônjuges ou pessoas que vivam em condições análogas à dos 
cônjuges, nos termos do artigo 2020º do Código Civil, e pelos parentes ou afins na linha recta 
até ao 3º grau da linha colateral, bem como as pessoas que estejam à guarda de um dos 
elementos ou em relação às quais exista obrigação de alimentos. ---------------------------------------- 
--- b) Rendimento anual bruto – o valor correspondente à soma dos rendimentos auferidos no 
ano civil anterior pelos elementos do agregado familiar do requerente, sem dedução de 
encargos, designadamente remunerações de trabalho, incluindo horas extraordinárias, valores 
provenientes de outras fontes de rendimento e subsídios, designadamente as pensões familiares 
previstas no nº 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 133-B/97, de 30 de Maio e bolsas de estudo. ----- 
--- Artigo 3º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Âmbito e limites dos apoios-------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 1 – Os apoios previstos no presente Regulamento destinam-se à realização de construção, 
reparação, restauro ou beneficiação, com vista à garantia da existência de condições mínimas 
de habitabilidade, segurança e conforto, bem como à remoção de barreiras arquitectónicas e à 
melhoria das condições de mobilidade de pessoas portadoras de deficiência. ------------------------- 
--- 2 – Os apoios previstos no número anterior podem revestir a seguinte forma:---------------------- 
--- a) Fornecimento a título gratuito de materiais de construção; ------------------------------------------- 
--- b) Disponibilização de equipamento; -------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Elaboração de projectos de obras pelos serviços municipais;---------------------------------------- 
--- d) Formalização de pedidos de licenciamento ou de autorização de obras particulares. --------- 
--- 3 – Os apoios são financiados por verbas inscritas no orçamento do município e têm como 
limite os montantes aí fixados, podendo as verbas em causa ser reforçadas, nos termos da lei, 
em casos excepcionais devidamente fundamentados.-------------------------------------------------------- 
--- 4 – A atribuição de cada apoio em concreto tem como limite o valor de três salários mínimos.- 
--- 5 – À atribuição de apoios por parte do Município e à execução das medidas que o 
consubstanciam podem associar-se Juntas de Freguesia, instituições particulares de 
solidariedade social, organismos da Segurança Social e outras entidades da comunidade. -------- 
--- Artigo 4º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Condições de acesso---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Podem candidatar-se aos apoios previstos neste regulamento os interessados que cumpram, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:----------------------------------------------------------------------- 
--- a) Estejam recenseados na área do município há mais de 5 anos; ------------------------------------ 
--- b) Estejam em situação de carência económica devidamente comprovada nos termos do 
artigo 6º;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- c) Inexistência, no agregado familiar, de pessoa que seja proprietária, arrendatária ou 
detentora de qualquer outro direito de gozo ou de fruição sobre outra habitação; --------------------- 
--- d) Residam permanentemente na habitação a que se destina o apoio.------------------------------- 
--- Artigo 5º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Avalização da situação económica----------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – A atribuição dos apoios previstos no presente Regulamento destina-se a agregados 
familiares com rendimento anual bruto per capita igual ou inferior a um salário mínimo mensal.--- 
--- 2 – Para o cálculo do valor referido no número anterior, é atribuível o rendimento equivalente 
a um salário mínimo nacional a cada um dos elementos do agregado familiar que, sendo maior, 
não apresente outros rendimentos nem faça prova de estar incapacitado para o trabalho ou 
reformado por invalidez ou por decurso de idade. ------------------------------------------------------------- 
--- 3 – O disposto nos números anteriores pode ser afastado mediante parecer fundamentado da 
Divisão de Saúde e Acção Social/ Habitação Social da Câmara Municipal de Azambuja. ----------- 
--- Artigo 6º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Instrução dos pedidos--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – A instrução dos pedidos de apoio é da competência da Divisão de Saúde e Acção Social/ 
Habitação Social da Câmara Municipal de Azambuja, após detecção de situações concretas de 
carência económica, por si ou por outra das entidades referidas no nº 5 do artigo 3º. ---------------- 
--- 2 – Os processos são instruídos com os seguintes documentos: -------------------------------------- 
--- a) Requerimento para atribuição do apoio subscrito por, pelo menos, um candidato, e dirigido 
ao Presidente da Câmara Municipal de Azambuja; ------------------------------------------------------------ 
--- b) Fotocópia do Bilhete de Identidade, cartão de contribuinte e cartão de beneficiário da 
segurança social do requerente e dos restantes membros do seu agregado familiar;----------------- 
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--- c) Atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia da área de residência do 
requerente; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Cópia da última declaração de rendimentos anual para efeitos de IRS referentes ao ano 
anterior;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) Declaração da entidade empregadora de cada um dos elementos do agregado familiar, 
com referência às funções desempenhadas e quantias auferidas no ano anterior, incluindo horas 
extraordinárias, prémios e subsídios de férias, natal, alimentação, deslocação e outros, ou, 
tratando-se de trabalhador por conta própria, declaração sob compromisso de honra de onde 
constem os elementos atrás mencionados.---------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 7º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Apreciação e decisão dos pedidos----------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Compete à Divisão de Saúde e Acção Social/ Habitação Social e à Divisão de Obras 
Municipais emitir parecer conjunto sobre os pedidos de atribuição de apoios, com base nos 
elementos constantes do processo e de outros que entenda relevantes para a boa decisão final.  
--- 2 – O parecer referido no número anterior fará menção dos seguintes aspectos: ------------------ 
--- a) Razões que fundamentam a decisão de concessão ou não do apoio requerido;---------------- 
--- b) Especificação das formas que revestirá o apoio, designadamente quanto aos materiais a 
ceder, equipamentos, ou outros previstos no nº 2 do artigo 3º; --------------------------------------------- 
--- c) Isenção das taxas urbanísticas a aplicar ao caso; ------------------------------------------------------ 
--- d) Prazo para a conclusão das obras.------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – Os processos são remetidos juntamente com o parecer referido no número anterior à 
Câmara Municipal, que delibera sobre a atribuição dos apoios. -------------------------------------------- 
--- Artigo 8º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Obrigações do beneficiário--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – O beneficiário do apoio obriga-se a: ---------------------------------------------------------------------- 
--- a) Aplicar os materiais à realização das obras de que carece a habitação; -------------------------- 
--- b) Realizar as obras no prazo máximo fixado no parecer referido no número 2 do artigo 
anterior;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Não alienar, onerar ou dar de arrendamento a habitação a que se destina o apoio no prazo 
de cinco anos subsequentes à realização das obras ou da legalização das construções, sem 
autorização prévia do Presidente da Câmara Municipal ou do Vereador com o Pelouro da 
Habitação Social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2 – As obrigações assumidas nos termos deste artigo constarão de declaração assinada pelo 
beneficiário, a qual é condição essencial de eficácia para a atribuição do apoio. ---------------------- 
--- Artigo 9º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Fiscalização --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal reserva-se o direito de efectuar acções de fiscalização para verificação 
do cumprimento das condições a que obedece a atribuição do apoio.------------------------------------ 
--- Artigo 10º------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – A realização de obras ao abrigo do presente regulamento não substitui a necessidade de 
obtenção de licença ou autorização nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro. -- 
--- 2 – O procedimento de licenciamento ou autorização pode ser isento de taxas, mediante 
indicação nesse sentido, nos termos do artigo 7º, nº 2, alínea c).------------------------------------------ 
--- Artigo 11º------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Incumprimento ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O incumprimento do contrato a que se refere o nº 2 do artigo anterior, bem como as falsas 
declarações prestadas pelo beneficiário ou por qualquer dos elementos do seu agregado 
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familiar, constitui aquele na obrigação de devolver as quantias atribuídas ou o valor dos materiais 
fornecidos e das taxas urbanísticas que sofram redução ou isenção, sem prejuízo das 
cominações legais aplicáveis ao caso.---------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 12º------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entrada em vigor --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação em Edital a afixar nos 
locais de estilo.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente referiu que é habitual apresentar propostas para apoio a carenciados 
mas a partir de agora, todas as situações passam a ser tratadas com base no Regulamento de 
Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos.------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre informou que o presente Regulamento deverá seguir para 
discussão pública, antes da deliberação da Assembleia Municipal e fez alguns reparos ao 
projecto de regulamento (artigos 2º, 4º e 5º).-------------------------------------------------------------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira sugeriu que a redacção do nº 1 do artigo 5º seja alterada pois 
suscita algumas dúvidas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente disse ter tomado apontamentos das observações dos Srs. Vereadores 
e como o projecto de regulamento ainda vai para discussão pública, serão corrigidos nesse 
período e depois será trazido novamente a sessão de Câmara, antes de ser presente em 
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 08 / VP-LS / 2007 e o Projecto de 
Regulamento aprovados por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4 – Atribuição de Apoios Financeiros-----------------------------------------------------------------  

– Proposta Nº 12 / VP / 2007 -------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- É atribuição das autarquias locais promover o bem-estar social das populações;------------------ 
--- Nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64º da Lei das Autarquias Locais é da competência 
da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, 
que promovam no Município fins de interesse público. ------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição dos subsídios em baixo mencionados, às IPSS´s do Concelho de Azambuja:------ 
--- Centro Social e Paroquial de Azambuja ------------------------------------------------------17.000,00€-- 
--- Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo ----------------------------------------------- 4.825,00€- 
--- Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima----------------------------------------------14.200,00€-- 
--- Centro Social e Paroquial de Alcoentre --------------------------------------------------------- 6.175,00€- 
--- Santa Casa da Misericórdia de Azambuja----------------------------------------------------12.725,00€- 
--- Casa do Pombal – A Mãe -------------------------------------------------------------------------- 3.025,00€- 
--- Associação do Centro de Dia para a Terceira Idade “Nossa Senhora do Paraíso --- 3.700,00€- 
--- Centro de Dia da Casa do Povo de Manique do Intendente ------------------------------- 3.475,00€- 
--- CERCI – Flor da Vida:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Renda do C.A.O. -----------------------------------------------------------------------------------15.305,04€-- 
--- Motorista ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7.790,00€- 
--- Gasóleo------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.000,00€” 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de subsídio anual 
às IPSS´s do concelho, baseado na valência de utentes que cada uma das instituições abrange.  
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 12 / VP-LS / 2007 e as Minutas de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 – Proposta Nº 21 / V-ML / 2007 ------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente não participou na discussão e votação da proposta por pertencer aos 
órgãos sociais da Associação.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência do Município de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos meios 
adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural, 
Desportiva e Recreativa, – cfr. al) b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ----------------------------------------------------------------  
--- ao Município 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 da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alcoentre tem desenvolvido 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 do 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€, à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Alcoentre para a compra de instrumento musical.” -------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alcoentre, através da sua banda filarmónica pediu à Câmara um apoio financeiro 
para a compra de um instrumento, assim propõe-se o valor habitual, isto é, 1.500,00€. ------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 21 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
 – Proposta Nº 22 / V-ML / 2007 ------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Tendo em conta:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a realização da Semana da Juventude;----------------------------------------------------------------------- 
--- a organização, nesse contexto, de um Peddy Paper que pretendeu divulgar o património da 
Vila;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição de um prémio pecuniário ao vencedor do Peddy Paper.---------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o pagamento da verba de 100€, a Pedro Teixeira, contribuinte nº 210 008 636, uma vez que 
se sagrou vencedor do Peddy Paper – Azambuja à Lupa….” -----------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a atribuição do prémio 
de 100€ ao vencedor do Peddy Paper Fotográfico realizado no âmbito da Semana da 
Juventude. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 22 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 5 – Isenção de Taxas: Plantas de Localização – Proposta Nº 11 / V-JMP / 2007 ---------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Nemátodo da Madeira do Pinheiro (NMP) é um organismo considerado de quarentena pela 
União Europeia, e um dos mais prejudiciais para a madeira de coníferas.------------------------------- 
--- Como forma de assegurar a eficácia das medidas de protecção fitossanitárias, com vista à 
total erradicação do NMP do território nacional, foi estabelecida uma faixa de contenção 
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fitossanitária, com o objectivo de criar uma zona livre de coníferas hospedeiras capazes de 
albergar a descendência do NMP bem como do seu vector. ------------------------------------------------ 
--- A Faixa de Contenção Fitossanitária abrange, no concelho de Azambuja, as freguesias de 
Aveiras de Cima, Manique do Intendente e Vila Nova de S. Pedro. --------------------------------------- 
--- De acordo com o Despacho nº 7434/2007 de Sua Exa. o Ministro da Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, publicado no Diário da República nº 77, II Série de 19 de 
Abril, será atribuída uma compensação por cada árvore sã cortada, em função do diâmetro a 
cerca de 1,30 metros de altura ou do diâmetro dos cepos das árvores abatidas. ---------------------- 
--- Segundo o Despacho supra referido, para usufruírem da compensação, os proprietários 
deverão enviar para a Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF) formulário “Modelo FCF 
06/070” devidamente preenchido, juntamente com uma planta de localização da propriedade. ---- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Para este efeito, a emissão de planta de localização, pela Câmara Municipal, esteja isenta do 
pagamento de qualquer taxa.” -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que a presente proposta visa isentar os 
proprietários, cujas propriedades foram atingidas pelo nemátodo do pinheiro, do pagamento das 
plantas de localização necessárias para formalizar os processos na Direcção Geral dos 
Recursos Florestais – DGRF. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira questionou se também não houve cortes nas freguesias de 
Aveiras de Baixo e Azambuja e se a Câmara pretende tomas algumas diligências no sentido de 
informar os proprietários sobre os procedimentos que devem tomar e enviar para a DGRF.--------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que serão distribuídos folhetos em todas as 
Juntas de Freguesia no sentido de informar os proprietários dos procedimentos que devem 
seguir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira fez uma chamada de atenção para o facto dos terrenos, onde 
ocorreu o abate dos pinheiros, estarem sujos e cheios de detritos potencialmente perigosos para 
a época de calor (fogos) que se aproxima. ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas referiu que os detritos, principalmente os ramos, são 
muito propensos à propagação da lagarta do pinheiro, daí a Câmara ter contactado a DGRF que 
informou que todos os terrenos serão limpos pela empresa responsável pelo abate das árvores.-  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 11 / V-JMP / 2007 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 6 – Doação da OPEL – Portugal – Proposta Nº 12/ V-JMP / 2007 ----------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Na sequência do encerramento do Estabelecimento Industrial da OPEL – Portugal, existe 
ainda nas instalações inúmeros equipamentos em bom estado de conservação;---------------------- 
--- Aquela entidade pretende doar a esta Câmara Municipal, todos os equipamentos descritos na 
listagem anexa;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os mencionados equipamentos têm aproveitamento e podem ser reafectados no refeitório 
que a Câmara pretende instalar no Parque Oficinal Municipal. --------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara delibere nos termos do disposto na alínea h) nº 1 do art. 64º da Lei nº 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela 5-A/2002 de 11 Janeiro, aceitar a doação que a OPEL – Portugal 
pretende efectuar de todos os bens descritos na listagem anexa.” ---------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que a presente proposta visa a aceitação pela 
Câmara de uma doação de material cedida pela Opel, em virtude da sua deslocalização. ---------- 
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--- O Sr. Presidente acrescentou que algum deste material será doado a algumas IPSS´s do 
concelho, uma vez que o refeitório da Câmara não tem capacidade para tanto material. ------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se alguma Junta de Freguesia solicitou algum 
deste equipamento à Câmara.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que as Juntas de Freguesia abasteceram-se directamente na 
fonte, isto é, solicitaram material directamente à Opel. -------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 12 / V-JMP / 2007 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 7 – Protocolo com a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima – Proposta Nº 10/ VP / 

2007------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcreve:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- o Posto da GNR de Aveiras de Cima, passou a ocupar o edifício da antiga sede da Junta de 
Freguesia de Aveiras de Cima; ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o edifício continua a ser propriedade da referida Junta;--------------------------------------------------- 
--- se verifica a necessidade da realização de algumas obras de beneficiação e adaptação no 
edifício; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o valor estimado para os materiais necessários à intervenção é de 1800 euros. ------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nos termos da alínea b) do nº 6 do art. 64º da LAL, a concessão do apoio à Junta de 
Freguesia de Aveiras de Cima no sentido de proceder à beneficiação/ adaptação do edifício da 
sua antiga sede, nos termos do Protocolo em anexo.”-------------------------------------------------------- 
--- Protocolo------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- “A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, aqui representada pelo 
seu Presidente, Joaquim António Ramos ------------------------------------------------------------------------ 
--- Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, adiante designada por Junta, aqui representada pelo 
seu Presidente, Justino Cláudio de Oliveira, -------------------------------------------------------------------- 
--- Celebram entre si, o seguinte protocolo,---------------------------------------------------------------------- 
--- o Posto da GNR de Aveiras de Cima passou a ocupar o edifício da antiga sede da Junta de 
Freguesia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o edifício continua a ser propriedade da referida Junta;--------------------------------------------------- 
--- se verifica a necessidade de realização de algumas obras de beneficiação no edifício; ---------- 
--- Considerando que o valor estimado dos materiais necessários à intervenção é de 1800 euros. 
--- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara compromete-se a adquirir e entregar os materiais necessários à intervenção à 
Junta de Freguesia de Aveiras de Cima. ------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Junta compromete-se a realizar a obra de beneficiação do edifício, com o 
acompanhamento técnico por parte desta Câmara, utilizando os materiais fornecidos pela 
Câmara Municipal.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta diz respeito à concessão de um 
apoio, de 1.800,00€ em material, à Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, no sentido de se 
proceder à beneficiação/ adaptação das instalações (antiga sede da Junta) a ceder à GNR.------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 10 / VP-LS / 2007 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 8 – INFORMAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.1. Informação N.º 5 / P / 07 -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “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 11 de Maio, que se anexam: ---- 
--- 5ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 2ª Alteração ao Orçamento da Receita ----------------------------------------------------------------------- 
--- 5ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.-------------------------------------------------------- 
--- 4ª Alteração ao Plano de Actividades.”------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
8.2. Informação N.º 6 / P / 07 -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “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 24 de Maio, que se anexam: ---- 
--- 6ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 6ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.-------------------------------------------------------- 
--- 5ª Alteração ao Plano de Actividades.”------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA --------------------------------------------------------------------------- 
--- 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 trinta 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
   
 
 
 


