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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2007. -----------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Junta de Freguesia de Manique do Intendente. - 
--- A reunião teve início às dezassete horas e trinta e cinco minutos e estiveram presentes, pelo 
Grupo do PS, o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu 
de Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, 
os Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e António José Costa da Cruz e, pelo Grupo 
da CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. -------------------------------------------------- 
--- Secretariou a reunião o Chefe da Divisão Financeira, Ricardo Miguel Nunes Portela. -----------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que a Sra. Vereadora Ana Maria Correia Ferreira será substituída 
na presente reunião pelo Sr. Vereador António José Costa da Cruz. ------------------------------------- 
--- Dirigiu uma saudação especial ao Sr. António José Rodrigues pela sua presença na presente 
reunião e ao Presidente da Junta de Freguesia de Manique do Intendente e a toda a população 
pela forma como foram recebidos e acompanhados na visita pela freguesia.--------------------------- 
--- Numa perspectiva futura de resolução de alguns problemas específicos da freguesia de 
Manique do Intendente, referiu algumas das pretensões da Câmara relativamente ao 
saneamento, independentemente da existência de uma rede antiga em Arrifana, existe um 
problema que diz respeito à definição do local de construção da etar que servirá as freguesias 
de Manique do Intendente e Vila Nova da São Pedro. Existem algumas hipóteses, tais como o 
aproveitamento da etar da Maçussa para servir mais estas duas freguesias ou, na última sessão 
da Assembleia Municipal, houve um munícipe que ofereceu terreno em Vila Nova de São Pedro, 
tendo já sido dado conhecimento à AdO. O recondicionamento da rede de esgotos de Manique 
do Intendente e da Póvoa de Manique, será uma das prioridades da Câmara, a impor ao futuro 
concessionário das redes de água e esgotos em baixa.------------------------------------------------------ 
--- Ao nível dos equipamentos sociais considera que a Câmara deu passos significativos: Centro 
de Dia (apoiado pela Câmara), construção do jardim-de-infância e requalificação e ampliação da 
escola básica integrada (pressão da Câmara junto do Ministério da Educação e da DREL).-------- 
--- Sobre o pavilhão desportivo já propôs à Casa do Povo de Manique do Intendente, uma 
metodologia para que no ano de 2008, seja concluído.------------------------------------------------------- 
--- Para instalação de um Centro Cultural na Casa da Câmara, já informou o Sr. Ministro da 
Administração Interna da disponibilidade das instalações da escola primária para instalação do 
Posto da GNR.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente à requalificação urbana de Manique do Intendente e de Arrifana, a Câmara 
tem perspectivas e metodologias financeiras e de projecto para avançar com a requalificação da 
zona do posto médico e da escola básica integrada e construção de calçadas (em colaboração 
com a Junta de Freguesia).------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Em termos do próximo QCA, existem negociações com as Câmaras Municipais do Cartaxo e 
Santarém, para apresentação de um projecto intermunicipal de qualificação urbana, no qual 
pretende incluir a localidade de Arrifana.------------------------------------------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Carlos Matias questionando a discrepância na iluminação dos quarteirões em 
redor da Praça dos Imperadores. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Congratulou-se com a construção de calçadas, do Centro de Dia e do Jardim-de-infância, que 
considera obras de extrema importância para a freguesia. -------------------------------------------------- 
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--- Interveio o Sr. Drubalino Ferreira lamentando que a ribeira (que atravessa Alcoentre, Manique 
do Intendente e Vila Nova de São Pedro) esteja dotada ao abandono, encontrando-se num 
estado lastimável.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. António José Rodrigues que, apesar de reconhecer a actual atenção do 
executivo para com os problemas de Manique do Intendente, criticou o abandono ao qual a 
freguesia esteve sujeita ao longo de muitos anos. ------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a rede de esgotos, chamou a atenção para a separação das águas pluviais dos 
esgotos e para a contemplação na mesma empreitada, da ligação às casas e da construção de 
calçadas, numa perspectiva economizadora. ------------------------------------------------------------------- 
--- Quanto à qualificação intermunicipal, chamou a atenção para o Largo do Pelourinho, 
requalificação das fachadas e telhados das casas de modo a preservar património histórico e 
cultural. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente à vinda do novo aeroporto para a Ota, como munícipe não está em sintonia 
com esta possibilidade, pois considera que alguns problemas, que hoje existem em Lisboa, 
nomeadamente a acumulação de trânsito, verificar-se-ão nesta zona. Tem muito receio dos 
prejuízos que esta infra-estrutura possa trazer para o concelho.------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que no seu entender a Praça dos Imperadores merece um 
projecto de requalificação integral, que vai obrigar a algum investimento por parte dos 
proprietários das casas, que actualmente estão desenquadradas e degradadas. Brevemente terá 
uma reunião na CULT, que visa a constituição de uma Sociedade de Requalificação Urbana, 
com candidaturas a fundos comunitários e para a qual irá propor como uma das “áreas críticas” 
do município, o núcleo de enquadramento da Praça dos Imperadores. ---------------------------------- 
--- A discrepância na iluminação começou por ser um erro de projecto, depois houve desacordos 
com a EDP e admite que actualmente a Câmara não tem exercido a devida pressão para que o 
problema seja resolvido.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Concordou com a necessidade de construção de redes separativas em todo o concelho e com 
a perspectiva economizadora da interligação de empreitadas. --------------------------------------------- 
--- Sobre a ribeira, informou que foi limpa há aproximadamente 2/ 3 anos mas agora a prioridade 
é retirar todos os esgotos do rio, através de etar`s, para depois se proceder a nova limpeza. ------ 
--- Do ponto de vista institucional considera que a construção do aeroporto na Ota pode 
representar uma oportunidade única de desenvolvimento para o concelho e por isso defende 
esta localização, tal como a generalidade dos municípios a norte do rio Tejo (independentemente 
de cores políticas), por uma questão de coerência de ordenamento do território, uma vez que 
80% das pessoas e da actividade económica do país estão localizados na margem norte do 
Tejo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tem estado activamente inserida nos três grupos que trabalham o aeroporto: grupo 
de instalação aeroportuária (construção da cidade aeroportuária); grupo do PROT – Plano 
Regional de ordenamento do Território e grupo das acessibilidades. Nesta perspectiva poderá 
afirmar que a instalação do novo aeroporto na Ota irá implicar uma revolução em termos de 
acessibilidades, pois o actual esquema viário é desadequado.--------------------------------------------- 
--- A nível informativo não tem qualquer garantia sobre a nova localização do aeroporto, apenas 
que não se manterá na Portela. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Francisco Morgado questionando a data concreta para o início dos trabalhos de 
repavimentação da estrada Vale de Judeus/ Quebradas; os problemas de internet e com o 
equipamento informático nas escolas de Alcoentre e Quebradas; a possível intervenção da 
Câmara junto da EDP para a resolução de problemas na iluminação pública; o ordenamento de 
trânsito na freguesia de Alcoentre; as visitas do projecto Zambujinho na freguesia de Alcoentre e 
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outras visitas que estão a ocorrer sem fazerem parte deste projecto; ponto de situação da etar de 
Alcoentre; projectos inacabados na rede de esgotos de Tagarro e Casais das Boiças e a data de 
abertura do Centro de Dia de Alcoentre. ------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara também possui imensas dificuldades de 
comunicação com a EDP mas irá pressionar a entidade no sentido de serem resolvidos os 
problemas na iluminação pública em todo o concelho. ------------------------------------------------------- 
--- A Câmara já chegou a acordo com o detentor da hasta pública, que incluiu a recuperação do 
Palácio Frederico Arouca e brevemente será presente em sessão de Câmara a recepção 
provisória parcial, que concluirá todo o processo.-------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vice-presidente dizendo ter sido informado pela AdO, que irá decorrer uma 
reunião com o empreiteiro no sentido de programar as intervenções de pavimentação por todos 
os concelhos. Assim que houver acordo entre as partes a Câmara será informada do calendário 
de intervenções no concelho de Azambuja, da qual faz parte a estrada Vale de Judeus/ 
Quebradas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os trabalhos na etar de Alcoentre estão suspensos por dificuldades de relação com a EDP. O 
emissário está suspenso por falta de autorização do proprietário dos terrenos. ------------------------ 
--- Sobre a rede de esgotos de Tagarro e Casais das Boiças, já solicitou relatórios aos serviços 
para se inteirar do ponto de situação e estudar a resolução do problema e a conclusão das 
empreitadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal informando que, antes do início do ano lectivo, os 
serviços de informática da Câmara deslocaram-se a todas as escolas e deixaram todos os 
computadores a funcionar, excepto na escola de Quebradas, onde o problema tinha que ver com 
a rede da PT. No caso de Alcoentre, apenas existe um ponto de ligação à internet numa das 
salas mas com as obras de remodelação e ampliação da escola, essa lacuna será tida em conta 
e todas as salas de aula passarão a ter acesso à internet. Outro problema prende-se com o facto 
dos computadores colocados pela Câmara na escola, não corresponderem aos que lá estão mas 
os serviços de informática e a escola irão descobrir o porquê dessa diferença. ------------------------ 
--- Sobre o projecto Zambujinho informou que surgiu em reuniões do Conselho Municipal de 
Educação para que professores e alunos conheçam todas as freguesias do concelho de 
Azambuja, através de rotas que foram elaboradas mas que as escolas poderão escolher. É 
pretensão da Câmara que as escolas optem por fazer todas as rotas mas será sempre opção 
das escolas/ professores. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Houve visitas às freguesias que tiveram que ver com projectos educativos das escolas, que 
têm o apoio da Câmara através dos serviços sócio-educativos prestados pelos funcionários do 
DISC, nomeadamente e no caso concreto, do Museu Municipal. ------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas que sobre o reordenamento de trânsito na 
freguesia de Alcoentre informou que ainda não foi elaborado, estão apenas concluídos os planos 
de ordenamento de trânsito de Azambuja e Vale do Paraíso.----------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Herculano Valada, que na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de 
Manique do Intendente, referiu esperar que a visita realizada na freguesia seja frutífera e que da 
próxima vez não se visitem estes mesmos lugares, em sinal que estes problemas foram 
resolvidos. Lamentou que tão poucas pessoas da freguesia se interessem pelos seus problemas 
e compareçam na sessão de Câmara para questionarem o Executivo Camarário. -------------------- 
--- Sobre a iluminação pública, referiu que toda a freguesia necessita de remodelação, uma vez 
que a última ocorreu em 1957, e está totalmente desadequada. Sente também imensas 
dificuldades de comunicação com a EDP pois tem feito imensos pedidos que nunca foram 
concretizados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Solicitou esclarecimentos acerca do encerramento do posto da GNR em Manique do 
Intendente, apesar de reconhecer que não é responsabilidade da Câmara. ---------------------------- 
--- Lamentou que todas as batalhas travadas e ganhas pela Junta de Freguesia (GNR, escolas, 
centro de saúde e posto da segurança social) estejam agora a ser retiradas, o que não beneficia 
em nada as freguesias mais distantes da sede do concelho. ----------------------------------------------- 
--- Sobre o Palácio Pina Manique manifestou a preocupação da Junta de Freguesia e da 
população e apelou para que, da reunião que o Sr. Presidente terá no Ministério da Cultura, 
resulte a intervenção num monumento de extrema importância para a freguesia e para o 
concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Manifestou agrado com a intervenção para a construção de passeios nas ruas da freguesia. -- 
--- Questionou o estado de degradação do mercado diário e numa política de reaproveitamento, 
ser deslocado para o pátio da escola primária, depois de intervencionado. ----------------------------- 
--- Também seguindo a mesma política, sugeriu a abertura de uma delegação do Centro de Dia 
de Manique do Intendente, na escola primária de Arrifana.-------------------------------------------------- 
--- Lembrou ainda a necessidade de actualização da sinalização por toda a freguesia e a 
construção de passadeiras de modo a salvaguardar a deslocação de peões. Manifestou a sua 
contrariedade com a construção de lombas, por danificar as viaturas e por fazer imenso barulho 
e incomodar os moradores das proximidades.------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que, sobre o posto da GNR de Manique do Intendente, saiu uma 
portaria datada de 2000, que dava como extinto o posto mas por pressão conjunta da Câmara, 
da Junta de Freguesia e de toda a população, não foram retirados os efectivos da localidade. 
Sempre manifestou, em conversas tidas com as estruturas da GNR, que tinha a escola primária 
como alternativa para instalação de um posto. Depois de tomar conhecimento desta pretensão 
de encerramento, escreveu ao Sr. Ministro da Administração Interna, o seguinte ofício:------------- 
--- “Assunto: Posto da G.N.R. de Manique do Intendente ---------------------------------------------------- 
--- Tomamos conhecimento, através de diversos Órgãos da Comunicação Social, da intenção de 
encerrar o Posto da G.N.R. de Manique do Intendente. As questões relacionadas com a 
segurança duma vastíssima área do Concelho de Azambuja, envolvendo as Freguesias de 
Manique do Intendente, Maçussa e Vila Nova de São Pedro, desde há vários anos que têm sido 
objecto de contactos e negociações com o Ministério da Administração Interna e com as 
sucessivas Chefias da G.N.R. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A posição da Câmara Municipal de Azambuja sobre esta matéria tem sido sempre clara: 
independentemente da forma como seja garantida a segurança das populações do Alto 
Concelho de Azambuja, já bastante depauperadas relativamente à obrigação constitucional de 
protecção por parte do Estado, não aceitamos uma deterioração das condições de Segurança, 
como a prefigurada no anúncio de encerramento do Posto de Manique do Intendente, sem a 
apresentação de alternativas que garantam aquelas condições.------------------------------------------- 
--- Acresce que a posição da Câmara Municipal tem sido colaborante e pró-activa nesta matéria: 
já estão disponíveis as instalações que tínhamos acordado ceder à G.N.R. para instalação de 
um Posto que efectivamente assegure as condições de segurança das populações em questão.- 
--- Nestas condições, e no sentido de podermos dar resposta a populações que vêm no Poder 
Local a face visível do Estado, solicito que esta Câmara seja esclarecida de quais as 
alternativas, em termos de segurança, ao encerramento do Posto da G.N.R. de Manique do 
Intendente.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o Mercado Diário, a Câmara irá estudar formas financeiras, para poder proceder à 
construção de um novo mercado, tendo em conta a sugestão do Sr. Presidente da Junta. --------- 
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--- Relativamente à delegação do Centro de Dia em Arrifana, tem que ser tratado com a Casa do 
Povo, para se apurar a sua disponibilidade em dar apoio a um extensão em Arrifana. A 
Instituição já tinha demonstrado interesse em abrir uma delegação na Maçussa. --------------------- 
--- Considera, pelo que observa pelo país, que a melhor forma de reduzir a velocidade dos carros 
é através de lombas sobrelevadas largas, que não incomoda os moradores próximos. -------------- 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Cruz congratulando-se com a visita à freguesia como 
forma de resolver problemas e necessidades urgentes.------------------------------------------------------ 
--- Sobre a Igreja pretende saber o ponto de situação, uma vez que a degradação está num 
estado perigoso, com necessidade de resolução urgente. --------------------------------------------------- 
--- Relativamente a Arrifana alertou para o estado das estradas da localidade. ------------------------ 
--- Na sede de freguesia espera a resolução do problema dos maus cheiros; arranjo das ruas; 
funcionamento da etar; placa identificadora do jardim-de-infância; dissuasores de velocidade 
junto ao jardim-de-infância e na entrada da localidade. Lamentou o encerramento do posto da 
GNR. Questionou a recolha dos ecopontos e a limpeza de fossas. --------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre afirmando esperar que a resolução de alguns 
problemas, nomeadamente, em termos de saneamento, sejam contemplados no próximo Plano 
de Actividades e Orçamento, a elaborar pela Câmara para o ano 2008. Relativamente à 
iluminação pública, bastante contestada pelos Srs. Presidentes de Junta, pelas dificuldades de 
relacionamento para intervenções, espera que a Câmara saiba representar o município e 
transmitir à EDP que não aceita a política adoptada de abandono de obrigações na iluminação 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos afirmando defender a localização do novo 
aeroporto na Ota, pelas vantagens que representará para o concelho de Azambuja.----------------- 
--- Considera que as lombas, dentro das localidades, são a única forma de atenuar o excesso de 
velocidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Alertou a Câmara para algumas injustiças que decorrem na facturação pelo abastecimento de 
água. Tem conhecimento de um caso em que a água, durante o ano de 2007, apenas foi 
contada no mês de Setembro. O que fez com que agora aparecesse uma conta de água 
abismal. Neste caso específico é uma pessoa idosa, reformada que está preocupadíssima com 
toda esta situação. Para que a Câmara possa prestar esclarecimentos e resolver o problema, 
facultará toda a facturação de 2007. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que irá analisar o caso exposto, mas informou que os munícipes 
recebem, mensalmente, um postal para informar a contagem dos contadores à Câmara e no 
caso das pessoas reformadas, com baixos rendimentos, podem usufruir de desconto de 50% no 
volume de água, tal como previsto no Regulamento de Abastecimento de Água.---------------------- 
--- Solicitou a inclusão da Proposta nº 24/ V-JMP/ 2007, relativa a Suspensão Preventiva de 
Funcionário Municipal com perda de vencimento, na Ordem de Trabalhos. ----------------------------- 
--- A inclusão da referida Proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------          
--- O Sr. Presidente fez um breve intervalo. --------------------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 10 de Setembro de 2007 foi aprovada por 
maioria, com seis votos a favor e uma abstenção (Sr. Vereador António José Matos, 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 – Protocolo com o Instituto Superior Técnico – Proposta nº 76 / P / 2007 -------------- 
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--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que está a decorrer a fase de apreciação das propostas apresentadas ao 
Concurso Público Internacional da Concessão, Exploração e Gestão dos Serviços Públicos de 
Distribuição e de Drenagem de Águas Residuais do Concelho de Azambuja, lançado nos termos 
da Deliberação nº 15 / P / 2007 na Assembleia Municipal de 22 de Fevereiro de 2007;-------------- 
--- Considerando que foi nomeada Comissão para a apreciação das propostas, que requer uma 
abordagem multidisciplinar e altamente especializada quer do ponto de vista técnico quer do 
ponto de vista financeiro;--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o elevado número de propostas apresentadas e admitidas, bem como a sua 
dimensão e especificidade; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que a importância do Concurso Público em apreço requer uma análise 
criteriosa e cientificamente rigorosa; ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que o Instituto Superior Técnico, através do Centro de Sistemas Urbanos e 
Regionais dá as garantias de rigor científico, isenção e objectividade indispensáveis à 
apreciação dum concurso desta importância; ------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o disposto na alínea f) do nº 1 do art. 77 do Dec-Lei 197/99, de 8 de Junho.----- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que seja aprovada a elaboração de Protocolo entre o Município de Azambuja e o Instituto 
Superior Técnico nos termos das condições anexas a esta Proposta, para a Assistência Técnica 
à Comissão de Apreciação das Propostas apresentadas ao Concurso Público Internacional da 
Concessão, Exploração e Gestão dos Serviços Públicos de Distribuição de Água e de 
Drenagem de Águas Residuais do Concelho de Azambuja.”------------------------------------------------ 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Protocolo para Assistência Técnica no âmbito do Concurso Internacional da Concessão, 
Exploração e Gestão dos Serviços Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas 
Residuais do Concelho de Azambuja ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Entre:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Município de Azambuja, com sede na Praça do Município, 19 em Azambuja, entidade 
equiparada a Pessoa Colectiva nº 506 821 480, aqui representado pelo Dr. Joaquim António de 
Sousa Neves Ramos, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, doravante 
designado, como Primeiro Outorgante, e------------------------------------------------------------------------- 
--- O Instituto Superior Técnico (IST), com sede na Avenida Rovisco Pais, em Lisboa, 
contribuinte nº 501 507 930, representado pelo Presidente do IST, Senhor Professor Carlos 
Renato de Almeida Matos Ferreira, de agora em diante designado, como Segundo Outorgante,-- 
--- É entre as partes celebrado o presente protocolo de cooperação-------------------------------------- 
--- Cláusula 1ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As partes acordam em desenvolver um Estudo de Assistência Técnica no âmbito do 
Concurso Internacional da Concessão, Exploração e Gestão dos Serviços Públicos de 
Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais do Concelho de Azambuja. -------------- 
--- Cláusula 2ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O estudo será realizado pelo Centro de Sistemas Urbanos e Regionais (CESUR) do 
Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura do Instituto Superior Técnico.----------------------- 
--- 2. O Segundo Outorgante obriga-se a efectuar o estudo em epígrafe de acordo com o 
apresentado na Proposta em Anexo.------------------------------------------------------------------------------ 
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--- 3. O Segundo Outorgante compromete-se a entregar ao Primeiro Outorgante as peças 
escritas no prazo acordado em proposta. ------------------------------------------------------------------------ 
--- 4. O Primeiro Outorgante, no âmbito das suas atribuições e competências, fornecerá e 
diligenciará no sentido de fornecer todos os elementos necessários à realização dos trabalhos. -- 
--- Cláusula 3ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A gestão do presente Protocolo será efectuada com a colaboração dos técnicos e 
funcionários da Câmara Municipal de Azambuja e por representantes do CESUR, ficando a 
coordenação do mesmo a cargo do Professor Doutor Rui Cunha Marques, Professor Auxiliar do 
Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura do Instituto Superior Técnico.----------------------- 
--- Cláusula 4ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Como contrapartida às obrigações do Segundo Outorgante, o Primeiro Outorgante pagar-
lhe-á a importância de € 37.000 (trinta e sete mil euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
--- 2. O pagamento da quantia supra mencionada será efectuado da seguinte forma:---------------- 
--- a) 20% com o início dos trabalhos;----------------------------------------------------------------------------- 
--- b) 20% com a entrega do relatório preliminar---------------------------------------------------------------- 
--- c) 40% com a entrega do relatório final ----------------------------------------------------------------------- 
--- d) 20% com o terminus da audiência prévia ----------------------------------------------------------------- 
--- 3. As facturas correspondentes ao fraccionamento anterior deverão ser pagas no prazo de 30 
dias, após a emissão. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 5ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Protocolo entrará em vigor na data da assinatura e manter-se-á válido e em vigor 
durante o corrente ano.”----------------------------------------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Presidente esclareceu que, depois de lançado concurso público internacional para a 
concessão, exploração e gestão dos serviços públicos de distribuição de água e de drenagem 
de águas residuais do concelho de Azambuja, foram apresentadas e admitidas pela Comissão 
de Abertura de Propostas, 7 propostas. Foi efectuada uma reunião da Comissão de Apreciação, 
da qual se concluiu que, dada a especificidade técnica e financeira e o volume de informação 
das propostas, devia-se recorrer a entidade exterior à Câmara, devidamente qualificada, de 
modo a fazer uma apreciação técnica e financeira.------------------------------------------------------------ 
--- Concluiu-se também que, o recurso a entidade universitária dava garantias ao nível de 
competência técnica na apreciação e ao nível de isenção. Nestas circunstâncias solicitou-se ao 
IST – Instituto Superior Técnico, através do CESUR – Centro de Sistemas Urbanos e Regionais, 
a apresentação de proposta de protocolo para assessorar a Comissão de Apreciação de 
propostas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que depois de análise cuidada da proposta, 
independentemente da discordância política e da posição da CDU, não pode deixar de 
evidenciar as peripécias de todo este processo, não só ao nível de apresentação e retirada de 
propostas, por incorrecções das mesmas, ao nível político e ao nível técnico, pois seria de 
antever a exigência de todo este processo, na medida em que existe grande apetência do 
investimento privado no sector das águas. A justificação dada pela dificuldade técnica da 
Comissão mostra mais uma peripécia de todo este processo.---------------------------------------------- 
--- Tem imensas dúvidas sobre a legalidade de intervenção desta Comissão e quer salientar o 
custo deste protocolo de assistência técnica, 37.000,00 + IVA. -------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o IST dá todas as garantias, quer ao nível de credibilidade 
técnica e científica, quer ao nível de isenção e rigor na apreciação das propostas. Referiu ainda 
que a constituição da Comissão de Abertura é diferente da Comissão de Apreciação de 
propostas, nos termos da legislação que regula este tipo de concursos. A Comissão de Abertura 
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de propostas é constituída maioritariamente por quadros da Câmara e apenas constata as 
condições de admissibilidade das propostas, não se pronuncia sobre o conteúdo das mesmas. -- 
--- Esta situação estava prevista no programa de concurso, que refere que a Comissão de 
Apreciação de propostas pode recorrer ao parecer de técnicos e entidades credenciadas no 
assunto. A responsabilidade pelo processo de selecção da empresa à qual irá ser adjudicado o 
concurso, é da Comissão de Apreciação de propostas. ------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou se a Comissão de Apreciação já iniciou a 
análise das propostas, para se poder afirmar a capacidade ou não de apreciação das mesmas. 
É a quinta vez que este processo está presente para discussão em sessão de Câmara. 
Considera que a Câmara está a querer demitir-se das suas responsabilidades mandando para o 
IST a responsabilidade de escolha da melhor proposta. ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que apenas foram abertas e admitidas a concurso, pela 
Comissão de Abertura, as propostas concorrentes. ----------------------------------------------------------- 
--- A Comissão de Apreciação fez uma reunião na qual se concluiu que devia ser feita proposta 
de protocolo ao IST, de modo a ser assessorada, na avaliação deste concurso. Não está de 
modo alguma a demitir responsabilidades. ---------------------------------------------------------------------- 
--- A Comissão de Apreciação tem pleno conhecimento da complexidade e delicadeza que um 
processo desta natureza comporta (concurso público internacional), que requer trabalho 
exaustivo e de rigor.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Esta proposta espelha a garantia e isenção de uma entidade técnica e cientificamente capaz 
de assessorar a Comissão de Apreciação. ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos acrescentou que concorda com a complexidade de todo 
este processo, até porque o leu com toda a atenção e, apesar de não concordar com ele, ajudou 
bastante a melhorá-lo. ------------------------------------------------------------------------------------------------    
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 76 / P / 2007 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do PSD e da CDU). -------------------------- 
Ponto 2 – Adjudicação do estudo “Estratégia de Desenvolvimento e Plano de Acção para 

o Concelho de Azambuja no horizonte de 2015” – Proposta Nº 81 / P / 2007-------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que têm vindo a ser publicados os Regulamentos referentes às candidaturas a 
Fundos Comunitários no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional, a vigorar até 
2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que o grau de exigência técnica das candidaturas determinam a existência de 
um Plano Estratégico Municipal para efeitos de Q.R.E.N.;--------------------------------------------------- 
--- Considerando que são privilegiadas as candidaturas que retraem projectos estruturantes, 
privilegiando os que têm um raio de incidência supra e intermunicipal;----------------------------------- 
--- Considerando que, apesar de as candidaturas regionais a ser trabalhadas ao nível da 
Comunidade Urbana da lezíria do Tejo, a especificidade do Concelho de Azambuja, como 
charneira entre a CULT, a Área Metropolitana de Lisboa e os Municípios do Oeste lhe confere 
um estatuto próprio, que deve ser enquadrado autonomamente; ------------------------------------------ 
--- Considerando que, após várias reuniões sobre a matéria, foi possível apresentar uma 
proposta do Gabinete de Consultores Augusto Mateus e Associados para a realização dos 
estudos conducentes à definição duma estratégia e dum plano de acção do Município face ao 
QREN; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que Augusto Mateus e Associados tem desenvolvido os estudos de âmbito 
regional nos quais este estudo se insere, nomeadamente os estudos em curso no âmbito do 
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PROT-OVT e os estudos de impactes económicos decorrentes do novo Aeroporto Internacional 
de Lisboa;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, pela razões constantes do Considerando anterior é de efectuar 
adjudicação por ajuste directo, nos termos da alínea d) do nº 1 do art. 86 do Dec-Lei nº 197/99, 
de 8 de Junho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Que seja adjudicado a Augusto Mateus e Associados, Sociedade de Consultores, a 
“Estratégia de Desenvolvimento e Plano de Acção para o Concelho de Azambuja no horizonte de 
2015”, pelo valor global de 65 000 Euros acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
sua proposta anexa, a realizar no período de doze meses;-------------------------------------------------- 
--- 2. Que seja praticada a seguinte modalidade de pagamento: ------------------------------------------- 
--- a) Com a assinatura do contrato 20% ------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Com a entrega do Relatório “Estratégia de Desenvolvimento para o Concelho de 
Azambuja” 40%--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Com a entrega do Relatório “Plano de Acção do Concelho de Azambuja” 40%.” ---------------   
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta diz respeito a uma necessidade de 
elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento para o concelho na perspectiva das 
candidaturas ao próximo QCA – QREN, porque as exigências técnicas ao nível das 
candidaturas são muito complexas, tal como os Regulamentos que exigem a fundamentação 
das candidaturas inserida numa óptica regional e temática, e baseadas num documento que 
defina a estratégia do concelho até 2013.------------------------------------------------------------------------ 
--- Considera que o gabinete de consultores Augusto Mateus e Associados reúne as condições 
ideais para realizar este estudo, pela sua reconhecida competência e pelo seu conhecimento de 
toda a região (através de estudos encomendados, quer pelo NAER – potencialidades de 
desenvolvimento regional decorrente da instalação do aeroporto na Ota –, quer pela CCDR – 
estudo económico do PROT).--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que esta proposta demonstra total falta de ideias para o 
desenvolvimento do concelho. Considera que não foram ponderados os interesses do concelho 
porque, a adjudicação não pode ser feita por ajuste directo (a entidade em causa não é a única 
com conhecimento nesta matéria e tem interesses em determinadas infra-estruturas 
condicionantes do desenvolvimento do concelho). Aconselha a que a Câmara faça concurso 
público para não haver qualquer tipo de suspeição.----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara tem definida a estratégia de desenvolvimento do 
concelho mas não a tem inserida no âmbito regional, tal como consta dos regulamentos de 
candidaturas ao QREN. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Pretende-se que o concelho de Azambuja possa maximizar os benefícios decorrentes dos 
próximos 6 anos do QCA.--------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O recurso a este gabinete pode ser feito através de ajuste directo conforme a legislação 
constante da proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. António José Matos concordou ser de todo o interesse a canalização de fundos 
comunitários para o concelho de Azambuja mas considera que deveria ser a Câmara a traçar 
uma estratégia de desenvolvimento, através das necessidades do concelho. -------------------------- 
--- Questionou ser difícil estabelecer uma estratégia de desenvolvimento sem certezas: da 
localização do aeroporto, do PROT, do PDM, etc. ------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o estudo terá início na data de assinatura do contrato, talvez 
em meados de Dezembro, depois do anúncio, por parte do Governo, da localização do novo 
aeroporto internacional de Lisboa. ---------------------------------------------------------------------------------     
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 81 / P / 2007 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), duas abstenções (Grupo do PSD) e um voto contra (Grupo da 
CDU). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3  – Plano de Emergência Externo da C.L.C. – Proposta Nº 23 / V-JMP / 2007---------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Foi apresentado a esta Câmara Municipal o Plano de Emergência Externo da C.L.C.; ----------- 
--- De acordo com o nº 5, do art. 21 da Lei nº 113/91, de 29 de Agosto, os Planos de Emergência 
de âmbito distrital e municipal são aprovados pela Comissão Nacional de Protecção Civil, 
mediante parecer prévio, respectivamente, do Governo Civil e da Câmara Municipal.---------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Dar parecer favorável sobre a elaboração do Plano de Emergência Externo da C.L.C. no 
pressuposto que o mesmo seja tecnicamente validado pela Comissão Nacional de Protecção 
Civil.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta proposta pretende a aprovação do 
município ao plano de emergência externo da CLC. ---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu a inexistência do parecer da Câmara, ao qual se propõe 
votar favoravelmente. Considera que os serviços deveriam dar informação sobre as vantagens e 
desvantagens do Plano, de modo a todos votarem a proposta com conhecimento de causa. ------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que o Plano foi elaborado por uma empresa 
especializada na matéria, não possuindo, a Câmara, de meios técnicos para contrapor este 
estudo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre manifestou alguma preocupação com tal facto, devido à 
perigosidade da infra-estrutura em causa. ----------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas acrescentou que todo o processo foi canalizado através 
da CLC e o parecer da Câmara é apenas um pró-forma, pois o Plano será apreciado pela 
Comissão Nacional de protecção Civil. --------------------------------------------------------------------------- 
--- Foi decidido alterar o texto da proposta de modo a ser mais elucidativo: “Dar parecer 
favorável sobre a elaboração do plano de emergência externo da C.L.C. no pressuposto que o 
mesmo seja tecnicamente validado pela Comissão nacional de Protecção Civil.” ---------------------    
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 23 / V-JMP / 2007 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 4 – Atribuição de Apoio Financeiro: ------------------------------------------------------------------- 
 – Agrupamento de Escolas de Azambuja – Proposta Nº 36 / V-ML / 2007 -------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a responsabilidade da autarquia no fornecimento de refeições aos alunos do 1º Ciclo (Dec Lei 
159/99);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o facto de a EB 1 da Socasa não possuir refeitório próprio; --------------------------------------------- 
--- o facto de a deslocação dos 97 alunos da EB1 da Socasa à EBI para terem acesso à refeição 
implica a mobilização de pessoal auxiliar afecto à EBI.------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição da verba de 1.369,57€ ao Agrupamento de Escolas de Azambuja para 
pagamento de tarefeiras que acompanhem os alunos da EB1 da Socasa durante o seu período 
de almoço.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que é responsabilidade da Câmara, o fornecimento de 
refeições aos alunos do 1º ciclo, mas a EB1 da Socasa não possui refeitório e os alunos têm 
que se deslocar à EBI, o que implica a mobilização de pessoal auxiliar afecto à EBI. Por isso 
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propõe-se a atribuição de 1.369,57€ ao Agrupamento de escolas de Azambuja para pagamento 
das tarefeiras que acompanham os alunos durante o período de almoço.------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 36 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 5 – Piscinas Municipais – isenção de pagamento – Proposta Nº 37 / V-ML / 2007 ------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as competências atribuídas às autarquias pelo Dec. Lei nº 159/99, no âmbito dos Tempos 
Livres e Desporto, nomeadamente no que concerne ao planeamento, gestão e investimentos em 
instalações e equipamentos para a prática desportiva e recreativa; --------------------------------------- 
--- que foram aprovadas pela Câmara, através da proposta nº 28/V-ML/2007, as Normas de 
Funcionamento do Complexo de Piscinas de Azambuja, bem como o Tarifário da Natação para o 
ano lectivo 2007/ 2008; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) se encontra a acompanhar o 
jovem T.J.M.A. Barreto; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que devido às limitações financeiras do agregado familiar, torna-se impossível para T.J.M.A. 
Barreto a frequência de aulas de natação;----------------------------------------------------------------------- 
--- que a isenção de pagamento da mensalidade da natação permitiria à criança frequentar 
actividades extra-escolares e, consequentemente uma melhor integração psico-social; ------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que T.J.M.A. Barreto seja integrado nas piscinas e que usufrua de isenção do pagamento da 
respectiva mensalidade.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que uma criança foi de sinalizada pela CPCJ – 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens e decidiu-se que deveria realizar actividades 
extracurriculares para melhoramento da integração psicossocial; como o agregado familiar tem 
limitações financeiras, propõe-se a isenção de pagamento por utilização das piscinas municipais. 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 37 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------  
Ponto 6 – Protocolo com o Centro Social e Paroquial de Alcoentre – Proposta Nº 38 / V-ML 

/ 2007-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e o Aditamento ao Protocolo que a 
seguir se transcrevem:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as competências atribuídas à autarquias locais no âmbito da Educação pelo Dec. Lei nº 
159/99, nomeadamente no que concerne a transportes escolares;---------------------------------------- 
--- que o Centro Social e Paroquial de Alcoentre transporta alunos residentes em Vale de 
Judeus; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a existência de novos pedidos de transporte de alunos residentes em Vale Carril e Casal da 
Caneira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação do protocolo anexo com o Centro Social e Paroquial de Alcoentre.”------------------ 
--- Aditamento ao Protocolo--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “ Entre o Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, representado pelo seu 
Presidente, Joaquim António Ramos, designado 1º outorgante, ------------------------------------------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Centro Social e Paroquial de Alcoentre, pessoa colectiva nº 501 658 637, representado pelo 
Presidente da Direcção, Padre Paulo Jorge Ferregatão Neves Figueira, designado 2º outorgante 
celebra-se o presente protocolo, que se rege pelas seguintes cláusulas: -------------------------------- 
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--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O objecto do presente protocolo consiste no serviço de transporte para a EB1 de Alcoentre, 
de alunos residentes em Casais da Caneira e Vale Carril. Este serviço será assegurado pelo 
Centro Social e Paroquial de Alcoentre. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Centro Social e Paroquial de Alcoentre efectuará o serviço diariamente, com base num 
valor mensal de 10,00€ (dez euros) por aluno. ----------------------------------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja transferirá para o Centro Social e Paroquial de Alcoentre o 
valor referente ao transporte efectuado, correspondente aos alunos do 1º Ciclo residentes nos 
locais já referidos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quaisquer alterações ao número de alunos a transportar serão comunicadas com 
antecedência à instituição.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente protocolo, assinado por representantes de todas as partes é válido para o 
presente ano lectivo e renovável automaticamente por períodos de um ano, com os aditamentos 
necessários no que concerne à actualização do número de alunos a transportar e também no 
que concerne à actualização dos valores a pagar à instituição, face à taxa de inflação registada.” 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que o Centro Social e Paroquial de Alcoentre já 
transporta alunos residentes em Vale de Judeus mas agora existem novos pedidos de 
transporte de alunos residentes em Vale Carril e Casal Caneira, assim propõe-se a aprovação 
do protocolo anexo à proposta.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 38 / V-ML / 2007 e o Aditamento ao 
Protocolo aprovados por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 7 – Proposta Nº 24 / V-JMP / 2007 ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando a instauração do processo disciplinar motivado pela participação apresentada 
pelo Eng. Carlos Rego; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que os factos participados consubstanciam a prática de agressões físicas, 
ameaças e injúrias, infracções puníveis com pena de aposentação compulsiva ou de demissão, 
nos termos do art. 26º, nº 2, al. a) do Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro – Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários da Administração Pública; ------------------------------------------------------ 
--- Considerando que a presença do funcionário no local de trabalho constitui factor perturbador 
da manutenção da relação funcional, revelando-se inconveniente para o serviço;--------------------- 
--- Considerando que compete à Câmara Municipal determinar a suspensão preventiva do 
trabalhador, nos termos do art. 54º, nº 1 do Estatuto Disciplinar;------------------------------------------- 
--- Considerando que a deliberação a tomar sobre a suspensão preventiva não consta, 
atendendo à data dos factos participados, da ordem do dia da presente reunião; --------------------- 
--- Considerando que os factos participados se revestem de especial gravidade, o que motiva a 
urgência na deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal delibere, cumprido o condicionalismo do art. 83º da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, e ao abrigo do disposto no art. 54º, nº 1 do Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de 
Janeiro, determinar a suspensão preventiva do funcionário José António Correia Pinto, com 
perda de vencimento de exercício, até ser proferida decisão no correspondente processo 
disciplinar, no prazo máximo de 30 dias.” ------------------------------------------------------------------------ 
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--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que depois dos factos relatados pelo 
Engenheiro responsável pelos serviços de transporte e depois do que presenciou, propõe a 
suspensão preventiva do funcionário, com perda de vencimento, até ser proferida decisão no 
processo disciplinar. Acrescentou ao texto da proposta: “(…) no prazo máximo de 30 dias.” ------- 
--- Uma vez posta a votação secreta foi a Proposta n.º 24 / V-JMP / 2007 aprovada por 
unanimidade, com sete votos Sim. -------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 8 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1. Informação N.º 14 / 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 17 de Outubro, que se anexam:  
--- 14ª Alteração ao Orçamento da Despesa.” ------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
8.2. Informação N.º 15 / 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 Outubro, que se anexam:  
--- 15ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
--- 14ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos------------------------------------------------------- 
--- 11ª Alteração ao Plano de Actividades.” ---------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
8.3. C.M.A. – Ofício nº 140/GAP, datado de 15-10-2007, dirigido ao Chefe de Gabinete de 
sua Excelência o Primeiro-ministro ---------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: PIDDAC-2008”----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
8.4. C.M.A. – Ofício nº 146/GAP, datado de 05-11-2007, dirigido ao Chefe de Gabinete de 
sua Excelência o Ministro da Administração Interna ----------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Posto da G.N.R. de Manique do Intendente” --------------------------------------------------- 
--- 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 vinte horas e quarenta e cinco 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
   
 


