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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 09 DE OUTUBRO DE 2007. -------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão da Associação dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre.-------- 
--- A reunião teve início às dezassete horas e quarenta 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 António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira 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 dirigiu uma saudação especial ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de 
Alcoentre, à Associação dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre e a toda a população pela 
forma como foram recebidos e acompanhados na visita pela freguesia. --------------------------------- .  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Presidente da Junta de Freguesia de Alcoentre, Sr. Francisco Morgado referindo 
que o tempo para efectuar a visita foi muito escasso. Pretende informar todos os presentes que 
os elementos da Junta e da Câmara visitaram o Bairro Socasa (estrada para os Casais das 
Boiças, falta de equipamento urbano e arranjo dos canteiros); Casais das Boiças (alcatroamento/ 
requalificação das estradas que sofreram intervenções); Espinheira (intervenção na estrada 
Casais das Boiças/ Espinheira); Tagarro (estrada Vale Ceisseiro/ Tagarro e terreno adquirido 
pela Câmara para construção de um parque infantil); Quebradas (repavimentação da estrada a 
partir da ponte até dentro da localidade, rua das Flores, requalificação (passeios e calçadas) da 
rua desde a Capela até à Cruz Vermelha, muro de suporte (aproximação da época de cheias e 
ventos); Centro de Dia e Centro Cultural (para quando a entrada em funcionamento).---------------  
--- O Sr. Presidente relembrou que na última reunião descentralizada realizada em Alcoentre 
discutiram-se muitas obras (esgotos de Quebradas e Casais das Boiças, Jardim na entrada da 
Vila, Palácio Frederico Arouca, etc.) que hoje estão concluídas. Das questões levantadas, 
algumas terão uma resolução rápida (alcatroamento dos Casais das Boiças e de cerca de 700m 
da estrada Casais das Boiças/ Espinheira, Largo de Tagarro e rua das Flores, em Quebradas, 
Centro de Dia e Centro Cultural (em funcionamento até Fevereiro de 2008), estrada do IC2 até 
ao interior da localidade de Quebradas será executada pela AdO) mas outras não terão solução 
a curto prazo. Os arranjos no Bairro Socasa terão que ser analisados juridicamente no sentido 
de apurar a quem compete a sua execução e a requalificação da rua das Flores, até à Cruz 
Vermelha, só poderá ser contemplado no próximo QCA. ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Carlos Dionísio congratulando-se pelo Jardim na entrada da Vila, chamando 
apenas a atenção para os estado das oliveiras que estão a morrer, pelas obras no Palácio 
Frederico Arouca, apesar de ainda não estar em funcionamento e pela “nova” Torre do Relógio.-  
--- Na última sessão da Assembleia Municipal, realizada em Alcoentre, foi levantada uma 
sugestão para o arranjo da zona central da Vila (zona da Rodoviária, da fonte, do mercado 
diário, etc.), pretendendo agora saber se a Câmara já iniciou algum procedimento nesse sentido.  
--- Sobre a Capela do Espírito Santo (ou Casa da Música), chamou a atenção para o estado de 
degradação do edifício e para o seu valor histórico.-----------------------------------------------------------  
--- Relativamente à escola primária de Alcoentre, questionou se vai ser alvo de intervenção, tal 
como consta em Alcoentre.------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- A urbanização da encosta do Moinho Pequeno, já há 20 anos que o projecto se encontra “na 
gaveta”, pretendendo saber quais as pretensões da Câmara para aquele espaço.--------------------  
--- Questionou ainda, relativamente à concessão do sistema de água, quem passará a 
administrar os lençóis de água, pois o Ribeiro do Judeu está num estado lastimável. ----------------  
--- Sobre a construção de um novo estabelecimento prisional, referiu que, a título pessoal, não 
gostaria de ver ser construído em Alcoentre.--------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que foram vendidos, ao mesmo proprietário da Torrebela, 
terrenos pertencentes ao estabelecimento prisional para possível construção de um centro 
turístico. Pensa que depois da venda dos terrenos a pretensão de construir novo 
estabelecimento prisional em Alcoentre foi abandonada. ----------------------------------------------------  
--- Sobre a Ribeira do Judeu é intenção da Câmara fazer uma limpeza sistemática e profunda, 
que só fará sentido quando o colector de esgotos estiver em funcionamento. A construção do 
colector foi suspensão por iniciativa de um munícipe.---------------------------------------------------------  
--- Os lençóis de água são da jurisdição do Instituto da Água, nem a concessionária das águas 
em alta (AdO), nem a futura concessionária têm ou terão alguma responsabilidade nesta 
matéria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A encosta do Moinho Pequeno foi permuta da recuperação do Palácio Conselheiro Frederico 
Arouca. A Cooperativa (Promocasa) já avançou com o processo de loteamento mas ainda estão 
a decorrer negociações relativas ao ajuste de preços da empreitada no Palácio.----------------------  
--- A empreitada de remodelação/ ampliação da escola primária de Alcoentre será lançada pela 
EMIA, nos próximos dias e pelo valor de 900.000€, incluirá centro de recursos, refeitório e 
pavilhão desportivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Capela do Espírito Santo foi adquirida pela Junta de Freguesia de Alcoentre. -------------------  
--- A requalificação urbana do centro da vila de Alcoentre ainda não foi alvo de atenção da 
Câmara, apesar das inúmeras insistências do Sr. Presidente da Junta. Concorda com a 
requalificação da zona mas apenas existem ideias, não há qualquer projecto. -------------------------  
--- O Sr. Francisco Morgado questionou o ponto de situação da rede de esgotos de Tagarro 
(loteamento do Valentim); escola de Tagarro (pedido de grades); escola de Quebradas (não há 
Internet há quase um ano); rede de esgotos de Casais das Boiças (acabamentos antes da 
pavimentação) e Jardim à entrada da Vila (alagamento). ----------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que o problema do Parque de merendas está a aguardar 
lançamento de concurso; já existe acordo sobre o loteamento de Tagarro e quando for 
construída a estação elevatória far-se-á também a conclusão da rede de esgotos. -------------------  
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que os dois troços da rede de Casais das Boiças que falta 
executar são da responsabilidade da AdO. Devido à falência do empreiteiro a Câmara assumirá 
(através de concurso ou pelos meios próprios) a reposição das tampas de esgoto.-------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que o problema com a Internet na escola de 
Quebradas ficou a dever-se à instalação da rede da PT Multimédia, que só no início do ano 
resolveu a situação, no entanto, a placa de rede do computador terá que ser substituída. ----------  
--- Não concorda com a colocação de grades na escola de Tagarro apesar de reconhecer que a 
escola tem inúmeros problemas a serem resolvidos.----------------------------------------------------------  
--- Informou ainda que irá iniciar as visitas às escolas, para em conjunto com os Agrupamentos e 
com os Srs. Presidentes de Junta, tomar conhecimento das necessidades de cada escola de 
modo a contemplar verba no Plano de Actividades de 2008.------------------------------------------------  
--- O Sr. Francisco Morgado lamentou que a freguesia de Alcoentre esteja a ser altamente 
prejudicada no Mês da Música, pois se não fosse o Festival de Bandas organizado pela Banda 
dos Bombeiros Voluntários, não haveriam actividades na freguesia.--------------------------------------  
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--- Relembrou ainda que no encerramento da Feira das Tasquinhas, organizada pela Junta com 
a colaboração das colectividades da freguesia, é habitualmente reivindicado um pavilhão 
multiusos, pois o espaço onde se realizam, apesar de gentilmente cedido pelos Bombeiros, não 
tem as mínimas condições.------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que se realizam várias Festas de Tasquinhas por todo o 
concelho, e apenas em Aveiras de Cima realizam-se em recinto fechado, no pavilhão desportivo 
da Casa do Povo. Existem vários pavilhões multiusos por todo o concelho, nomeadamente em 
Tagarro. Considera não se justificar a construção de uma obra “faraónica” para um evento anual. 
Aconselhou que a Junta de Freguesia utilize o espaço desportivo e cultural que existe atrás da 
igreja matriz, podendo em colaboração com a Câmara, estudar meios (cobertura) para 
rentabilização do espaço. --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acrescentou ainda que a Câmara não pode embarcar em todas as solicitações dos Srs. 
Professores ou Encarregados de Educação, há que haver um crivo de bom senso neste tipo de 
situações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que, relativamente ao Mês da Música, a freguesia de 
Alcoentre está a ser beneficiada exactamente por ter uma Banda de Música que irá organizar um 
Festival. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Francisco Morgado informou que o Povo de Alcoentre reivindica o pavilhão multiuso 
para imensos eventos que decorrem na freguesia (danças desportivas, banda de música, 
folclore, tasquinhas, etc.). --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que já se realizaram imensos eventos no pavilhão dos 
Bombeiros. Reiterou que o parque desportivo atrás da igreja pode ser coberto e melhorado de 
modo a realizarem-se lá as Tasquinhas. -------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. António Luís que sobre os alcatroamentos referiu que a estrada do Vale 
Ceisseiro/ Tagarro está sistematicamente a ser danificada pelos transportes efectuados pelo 
ferro velho, alertando a Câmara para o facto de, aquando do alcatroamento daquela estrada 
fiscalizar esta situação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Em Tagarro existe um terreno utilizado para depósito de entulho, que dificulta a visibilidade 
dos condutores quando saem da localidade. Compreende que esta situação de deve à falta de 
civismo das pessoas mas apela à Câmara que arranje uma solução pois a situação torna-se 
perigosa. Chamou também a atenção para as tampas de esgoto de Tagarro que com a 
passagem dos carros fazem um barulho ensurdecedor e incomodativo principalmente no silêncio 
da noite e para a limpeza da nascente que abastece os fontanários de Tagarro, para que a água 
possa ser aproveitada.------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara já colocou borrachas nas tampas de esgoto para 
que deixem de fazer barulho com a passagem dos carros.--------------------------------------------------  
--- O entulho à saída de Tagarro tem sido uma preocupação constante da Câmara. A Divisão de 
Ambiente já entrou em negociações com o proprietário do terreno e com a GNR (Ambiente) para 
que através de acordo mútuo se controle a situação. ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Francisco Morgado recordou uma promessa antiga do PS para construção de piscinas 
no Alto Concelho porque a maioria das pessoas frequentam ou as piscinas de Rio Maior ou do 
Cartaxo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. António Manuel Loureiro corroborou a posição 
do Sr. Presidente da Junta e, uma vez que o pavilhão multiuso é uma obra faraónica, talvez a 
construção de piscinas seria uma boa forma de beneficiar o Alto Concelho. ----------------------------  
--- O Sr. Presidente referiu que existe um programa para utilização das piscinas municipais 
através das Junta s de Freguesia com transporte gratuito disponibilizado pela Câmara.-------------                   
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--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que outro assunto que considera importante 
para a freguesia, para além dos problemas já colocados pelos munícipes, diz respeito ao 
desenvolvimento económico, através da zona industrial Aveiras de Cima/ Alcoentre. Questionou 
o porquê da zona industrial continuar ao abandono. ---------------------------------------------------------- 
--- Sobre a alienação de terrenos do estabelecimento prisional informou que a Câmara apenas 
foi contactada para exercer o direito de preferência. No seu entender e verificando o abandono 
do sector agrícola, quer no país, quer no concelho, a Câmara poderia ter lançado uma ideia no 
sentido de inverter a situação. Alcoentre tem sofrido muito com a existência dos 
estabelecimentos prisionais, no sentido de não poder tirar grandes proveitos da sua existência.-- 
--- Relativamente às questões colocadas para a construção de infra-estruturas na freguesia, 
relembrou que durante muitos anos constou do programa eleitoral do PS, a promessa de 
construção de piscinas em todas as freguesias do concelho. Considera que estas infra-estruturas 
são âncoras para a fixação de pessoas nas freguesias, proporcionando-lhes melhor qualidade de 
vida. Lamenta por isso a posição assumida pelo executivo do PS. ---------------------------------------- 
--- Aquando da votação da alienação do loteamento do Moinho Pequeno, na Assembleia 
Municipal (na altura era Deputado Municipal) a CDU votou contra porque desta forma a Câmara 
perdeu uma possível localização de infra-estruturas necessárias ao desenvolvimento da 
freguesia, apesar de se ter ganho a reconstrução do Palácio Arouca, que no seu entender 
poderia ter sido arranjado com dinheiro da Câmara (600 mil euros), que tem gasto muito dinheiro 
noutras freguesias do concelho, principalmente do Baixo Concelho.-------------------------------------- 
--- Na visita realizada à freguesia pode constatar o estado calamitoso em que se encontra o piso 
nos Casais das Boiças e as escolas de Tagarro e Quebradas.--------------------------------------------- 
--- Pretende ainda saber se a Câmara já resolveu o problema da viatura de combate a incêndios 
dos Bombeiros Voluntários, que desde a época critica de fogos se encontra inutilizada por 
carecer de intervenção.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre os lençóis de água, referiu que em 2005 foi aprovado, na Assembleia da República, a 
Lei da Água, que mereceu da parte da Assembleia Municipal de Azambuja uma Moção de 
protesto a esta Lei porque inverteu o princípio de que as águas profundas são, sempre públicas, 
podendo agora passar para domínio privado. Daí o aparecimento de inúmeras empresas 
(públicas e privadas) e multinacionais interessadas neste campo de negócio muito apelativo. 
Como o concelho de Azambuja está prestes a fazer a concessão do abastecimento de água, 
apela a que todos os munícipes se preparem para o que daí advém.------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a intervenção do Sr. Vereador variou entre o oportunismo 
político e o delírio porque critica que não há negócios e depois “atira-se” contra os negócios; 
critica a desertificação do Alto Concelho mas “barafusta” que se criem condições para a fixação 
da população. Caiu em inúmeras contradições que considera compreensível uma vez que o Sr. 
Vereador se encontra na sua terra natal.------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a zona industrial Aveiras de Cima/ Alcoentre, já não existe capitalismo de Estado e 
como não é a Câmara a proprietária dos terrenos nem vai instalar as indústrias, não pode ser 
responsabilizado pela estagnação da zona industrial. -------------------------------------------------------- 
--- A estratégia de planeamento e desenvolvimento do concelho está perfeitamente definida mas 
foi estipulada com base numa infra-estrutura que, há 8 anos atrás garantidamente seria instalada 
na Ota, mas nos dias que correm já nada é garantido e está suspensa a decisão. A estratégia da 
Câmara para o desenvolvimento do Alto Concelho assenta na zona industrial e no turismo 
(agricultura sustentável). --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- As escolas de Quebradas e Tagarro carecem de pequenas intervenções mas não estão no 
estado miserável que se quer fazer crer e por isso não foram alvo da visita aos problemas 
prioritários da freguesia de Alcoentre.----------------------------------------------------------------------------- 
--- Concluiu dizendo que a intervenção do Sr. Vereador é puro oportunismo político numa sessão 
de Câmara descentralizada na sua terra natal. ----------------------------------------------------------------- 
--- Interveio a Sra. Vereador Ana Ferreira questionando para quando a conclusão das obras que 
estão a condicionar bastante a circulação na vila de Azambuja e de que forma a Câmara tem 
acompanhado a questão da insegurança envolvendo alunos da escola secundária.------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que as obras do POLIS em Azambuja foram re-programadas, têm 
agora 7 equipas a trabalhar arduamente para que a empreitada esteja concluída na terceira 
semana de Dezembro. Não esconde que a obra tem corrido mal mas a Câmara não pode 
rescindir contrato porque se lançar novo concurso público (aproximadamente 6 meses) perde os 
Fundos Comunitários.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Logo após ter acontecido o incidente na estação, houve uma reunião da qual participou o Sr. 
Vereador José Manuel Pratas. Acrescentou que a questão da insegurança atinge a generalidade 
da população e é um problema que tem vindo a agravar-se (existem Vereadores a ser 
ameaçados de morte) mas a Câmara tenta enfrentar estas ameaças e colaborar com as forças 
de segurança para que a situação evolua de forma positiva.------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos concordando com a preocupação manifestada 
pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcoentre, em se alcatroar as estradas para depois 
se voltar a partir por causa das manilhas. Considerou pertinente também a preocupação com a 
privatização das águas porque o negócio da água é muito apelativo devido à sua importância e 
escassez e o Governo PS tende a adoptar uma política nesse sentido.---------------------------------- 
--- Sobre a escola de Tagarro informou que foi construído um telheiro para protecção das 
crianças mas estas para se deslocarem para baixo do telheiro têm que andar à chuva, considera 
que esta é uma obra sem nexo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Informou que a miséria do encerramento da Opel ainda não se faz sentir no concelho porque 
os trabalhadores ainda estão a receber do Centro de Emprego e receberam as indemnizações 
mas daqui a algum tempo isto acabará e irá reflectir-se se não houve investimento industrial nas 
zonas industriais do concelho. O PSD apresentou uma Moção que foi aprovada por 
unanimidade, para que os terrenos da Opel fossem geridos pela Câmara em conjunto com a 
Agência Portuguesa para o Investimento – API. O desenvolvimento do concelho está nas mãos 
de dois capitalistas que detêm a maioria dos terrenos industriais. ----------------------------------------- 
--- Referiu que as máquinas estão, há uma série de 15 dias para iniciar trabalho de 
alcatroamento nos Casais das Boiças. ---------------------------------------------------------------------------   
--- Acrescentou que a visita à freguesia de Alcoentre é repetitiva, pois já na última reunião 
descentralizada realizada em Alcoentre, muitos destes locais já tinham sido visitados devido aos 
mesmos problemas de hoje, que já na altura eram prioritários.--------------------------------------------- 
--- Sobre as obras em Azambuja, reiterou várias vezes a falta de organização e de pessoal a 
trabalhar nas várias frentes de obra mas o Sr. Presidente sempre referiu que a calendarização 
estava a ser cumprida. Depois foi proposta a prorrogação do prazo para realização da 
empreitada por 100 dias.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Referiu ainda que foi contactado no sentido de expressar a sua opinião acerca do traçado do 
TGV mas só agora teve conhecimento que a discussão pública do trajecto está a terminar e que 
está a decorrer um estudo de impacto ambiental. Pretende saber se corresponde à verdade que 
o TGV passará por uma parte da freguesia de Alcoentre.---------------------------------------------------- 
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--- Os taxistas de Azambuja estão muito revoltados com o local onde a Câmara os colocou, num 
local sem iluminação e atrás de uns contentores do lixo. Alertou para a falta de segurança do 
local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre as tão reiteradas rotundas, que sempre apontou como imprescindíveis para locais 
críticos do concelho, referiu que no domingo após a realização do mercado mensal, a rotunda do 
cavador estava repleta de lixo, pelo que chama a atenção da Câmara, por considerar a situação 
inadmissível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Questionou também o apoio aos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, uma vez que têm 
necessidades que no seu entender e pelo serviço que prestam devem ser imediatamente 
atendidos pela Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que, sobre o problema da Opel, comunga das mesmas 
preocupações mas informa que já foram criados empregos em número superior aos 
despedimentos consequentes do encerramento da Opel.---------------------------------------------------- 
--- A duração da obra da escola de Alcoentre é de 1 ano, pretendendo a Câmara que no 
arranque do próximo ano lectivo a escola esteja pronta. ----------------------------------------------------- 
--- O telheiro da escola de Tagarro, foi o conselho executivo e a Sra. Professora que pediram tal 
qual como está feito. Os meninos molham-se em inúmeras situações não podendo a Câmara 
colocá-los numa redoma de vidro. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Discordou com o facto da visita à freguesia de Alcoentre ser repetitiva, pois os problemas 
apontados são diferentes estando os discutidos na última sessão descentralizada, quase todos 
resolvidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre os taxistas de Azambuja referiu que foram os próprios que escolheram esta nova 
localização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Também ficou desagradavelmente surpreendido quando verificou que a empresa contratada 
não tinha feito a limpeza do mercado mensal e desconhece o porquê de tal situação. Foi a última 
vez que o mercado se realizou naquele local porque irão iniciar-se as obras de requalificação do 
Campo da Feira. O mercado será transferido para o parque de estacionamento por baixo do 
viaduto e como é uma zona vedada apenas serão admitidos os vendedores que tiverem cartão e 
pagamentos em dia. Convidou os Srs. Vereadores a estarem presentes no próximo mercado 
mensal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Foi divulgado em todas as Juntas de Freguesia o processo para discussão pública do TGV. 
Tem presente a posição da Câmara através de ofício enviado ao Director-geral da Agência 
Portuguesa para o Ambiente. Estranhou que num momento em que a decisão de localização do 
novo aeroporto está suspensa, se avance com o TGV que parte da Ota e para o qual se 
apresentam dois traçados possíveis.------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. António José Matos referindo haver contradições nas explicações da Câmara 
porque não põem grades porque não podem aceder a todas as vontades dos professores e dos 
pais mas colocaram o telheiro na escola de Tagarro naquele local porque o professor e do 
conselho executivo assim o entenderam. ------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tem tido imensa pouca forte com as empresas que contrata pois para além das 
obras estarem paradas porque as empresas faliram, agora até a limpeza do mercado mensal 
está em risco porque a empresa não apareceu para recolher o lixo. -------------------------------------- 
--- O desconcerto do PS é unânime quer na Câmara quer no Governo, pois ambos referem que 
houve diminuição do desemprego quer no concelho quer no país. ---------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o estabelecimento de empresas no concelho já absorveu os 
340 postos de trabalho deixado pela Opel, acredita que com níveis salariais mais baixos, mas a 
Opel tinha um modelo salarial único no panorama industrial regional. ------------------------------------ 
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--- Todos os munícipes têm sido atingidos pela falência de empresas, principalmente com a 
falência da Acoril. Esta situação tem a ver com o processo de selecção de empresas no âmbito 
da contratação pública porque actualmente as Câmara são obrigadas a entregar as empreitadas 
às empresas que apresentam valores mais baixos, o que irá sofrer alterações a partir de Março 
de 2008.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou qual a empresa contratada pela Câmara para 
proceder à limpeza do espaço após a realização do mercado mensal. ----------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a limpeza do mercado mensal está a cargo da empresa 
Solgarden através de prestação de serviço mensal.----------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre reiterando que a Câmara não pode assentar numa 
estratégia de desenvolvimento com base numa hipotética infra-estrutura para a qual existem 
inúmeros interesses em ambas as localizações. O poder decisório é posterior aos instrumentos 
de planeamento, assistindo-se a que passem anos e continue-se a aguardar melhores tempos, 
bloqueando o desenvolvimento do concelho. A Câmara não devia seguir este tipo de actuação.-- 
--- O Sr. Presidente respondeu estar completamente de acordo mas a Câmara não pode 
construir um modelo de desenvolvimento ignorando a possível construção do novo aeroporto na 
Ota, decisão tomada há oito anos mas reiterada há quatro meses. Esta infra-estrutura condiciona 
as acessibilidades, o ordenamento do território, a instalação de indústria e serviços, etc. ----------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ----------------------------------------------------------------------     
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Atribuição de Apoios Financeiros:---------------------------------------------------------------- 
 – Apoio a Carenciados – Proposta Nº 26 / VP / 2007 ---------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que A.P.S.G. reside numa freguesia do Concelho de Azambuja, cujo agregado familiar é 
constituído pelo próprio e pela esposa. --------------------------------------------------------------------------- 
--- Que o Sr. A.P.S.G. é portador de deficiência motora. ----------------------------------------------------- 
--- Que este agregado familiar é beneficiário da Medida Rendimento Social de Inserção, na qual 
solicitou a colaboração do Município de Azambuja no sentido de se proceder à adaptação da 
casa de banho à actual condição física do Munícipe. --------------------------------------------------------- 
--- Que de acordo com o Técnico do DIOM, será necessário alterar a localização das louças 
sanitárias de forma a facilitar a movimentação do Munícipe em cadeiras de rodas. ------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a situação seja integrada no Programa de Atribuição de Apoio a Pessoas Carenciadas, 
com material no valor de 262,09€ (valor com IVA incluído) que tem pagamento no Código do 
Plano 08.02.05 da rubrica 03/02.01.21.”-------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de material no 
valor de 262,09€ a um munícipe que se desloca em cadeira de rodas. As obras serão de 
adaptação da casa-de-banho para que haja melhor deslocação e autonomia do munícipe.--------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 26 / VP / 2007 aprovada por unanimidade. --------- 
 – Casa do Pombal “Mãe” – Proposta Nº 27 / VP / 2007 ------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos não participou na discussão e votação desta proposta por 
fazer parte dos Corpos Dirigentes.--------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- É atribuição das autarquias locais promover o bem-estar social das populações;------------------ 
--- Nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64, da Lei das Autarquias Locais, é da competência 
da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos, que promovam, no 
Município, fins de interesse público;------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Casa do Pombal “Mãe” visa, entre outros, tais fins. ----------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição de um subsídio, no valor de 25.000,00€ destinados a apoiar a Casa do Pombal 
“Mãe”, nos termos do protocolo anexo.” -------------------------------------------------------------------------- 
--- Minuta do Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Entre,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, representada neste acto 
pelo seu Presidente, Joaquim António Ramos, ----------------------------------------------------------------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Casa Mãe, adiante designada por Instituição, aqui representada pelo seu Presidente, Padre 
António José Barros Cardoso. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que,------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- É atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações; ---------------- 
--- Foi aprovada a Proposta nº 27/VP.LS/2007, tendo-se determinado celebrar o respectivo 
Protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A Câmara entrega à Instituição o montante de 25.000,00 euros a título de subsídio, para 
apoio ao seu funcionamento.---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A Instituição, compromete-se a afectar, na totalidade, a quantia acima indicada, à 
actividade desenvolvida. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. No âmbito dessa colaboração a Instituição, compromete-se atender e dar prioridade às 
propostas e situações de carácter social apresentadas pelo Gabinete de Saúde e Acção Social 
da Autarquia.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta atribui um apoio financeiro no valor de 
25.000€ à Casa Mãe, nos termos do protocolo em anexo.--------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando se a minuta do protocolo faz parte 
integrante da proposta, sugerindo que tal conste do texto da mesma.------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente aceitou a sugestão e introduziu “nos termos do protocolo em anexo” à 
proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 27 / VP / 2007 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 – Junta de Freguesia da Maçussa – Protocolo de Delegação de Competências – 

Proposta Nº 70 / P / 2007 ----------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que tem sido assegurado pela Junta de Freguesia da Maçussa o transporte de crianças em 
idade escolar da freguesia até à Escola EB 2, 3 de Manique do Intendente, bem como o 
transporte da população que necessita de cuidados e tenha de se deslocar para o efeito ao 
Centro de Saúde de Manique do Intendente, ------------------------------------------------------------------- 
--- Que é da competência da Câmara Municipal assegurar os transportes escolares, bem como a 
realização de investimentos na rede de transportes regulares locais que se desenvolvam 
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exclusivamente na área do município, de acordo com o previsto nos artigos 19º, nº 3, al. a) e 18º, 
nº 1, al. c) da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro,--------------------------------------------------------------- 
--- Que o transporte das crianças em idade escolar é assegurado através da contratação de um 
táxi, com o custo de €16 por dia, e que o mesmo tipo de serviço, a ser assegurado directamente 
pela Câmara Municipal custaria €36,48 diários, ---------------------------------------------------------------- 
--- Que a Junta de Freguesia da Maçussa propõe-se a efectuar os serviços acima descritos a um 
custo de €9,12 diários, perfazendo um total mensal de €200,64, permitindo a redução de custos 
e uma maior racionalização de verbas. --------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal delibere: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Submeter à autorização da Assembleia Municipal, ao abrigo da competência prevista no 
art. 66º, nº 1 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela lei nº 5-A/2002, de 11 
de Janeiro a delegação na Junta de Freguesia da Maçussa das competências previstas nos 
artigos 19º, nº3, al. a) e 18º, nº 1. al. c) da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro, mediante a 
celebração do protocolo que segue em anexo; ----------------------------------------------------------------- 
--- b) Atribuir à Junta de Freguesia da Maçussa um subsídio mensal de €200,64 (duzentos euros 
e sessenta e quatro cêntimos) para cobertura das despesas relacionadas com as competências 
por esta forma delegadas.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Minuta de Protocolo de Delegação de Competências------------------------------------------------- 
--- Entre a Câmara Municipal de Azambuja, representada pelo seu presidente, Joaquim António 
Ramos e a Junta de Freguesia de Maçussa, representada pelo seu Presidente Nuno Miguel Brás 
Monteiro Gonçalves, é elaborado o presente Protocolo, que se rege pelas seguintes cláusulas: -- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara delega na Junta a sua competência relativa ao transporte escolar de crianças em 
idade escolar da freguesia da Maçussa para a Escola Básica 2, 3 de Manique do Intendente e ao 
transporte regular de utentes do Centro de Saúde de Manique do Intendente residentes na 
freguesia da Maçussa, nos termos constantes do presente protocolo e na sequência da 
deliberação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A Junta obriga-se a garantir as deslocações referidas na cláusula primeira através de meio 
de transporte próprio, e em cumprimento das normas legais aplicáveis, designadamente na Lei 
nº 13/2006, de 17 de Abril.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A Junta obriga-se a permitir o acompanhamento e fiscalização da execução das tarefas 
relacionadas com as competências delegadas no âmbito do presente protocolo.---------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para a execução das tarefas relacionadas com as competências delegadas, a Junta receberá 
da Câmara a quantia mensal de €200,64 (duzentos euros e sessenta e quatro cêntimos), 
pagável trimestralmente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente vigora durante o presente ano lectivo e renova-se automaticamente a partir do 
início de cada ano lectivo, se nenhuma das partes o denunciar por escrito e mediante 
deliberação fundamentada, com antecedência mínima de dois meses. ---------------------------------- 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente protocolo entra em vigor na data em que for comunicada à Câmara a deliberação 
da Assembleia de Freguesia que ratifique, nos termos da alínea l) do nº 2 do art. 17º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.” ------------ 
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--- O Sr. Presidente esclareceu que a proposta é uma adicional ao protocolo de delegação de 
competências estabelecido com as Juntas de Freguesia, neste caso específico da Junta de 
Freguesia de Maçussa, diz respeito ao transporte escolar das crianças para a escola de 
Manique do Intendente. Este protocolo importa num total mensal no valor de 200,64€.-------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 70 / P / 2007 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 – Junta de Freguesia da Maçussa – Curso de Iniciação à Informática – Proposta 

Nº 71 / P / 2007------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios 
adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social e cultural, nos 
termos do disposto no artigo 64º, nº 4, al. b) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do artigo 20º, nº 2, al. g) da Lei nº 159/99, de 14 de 
Setembro;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a Junta de Freguesia da Maçussa realizou cursos de iniciação à 
informática com vista a promover o conhecimento e o acesso a este tipo de tecnologia pela 
população da freguesia, os quais tiveram significativa adesão pela população, especialmente 
entre a mais idosa;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a realização dos cursos foi apoiada apenas pela ACISMA – Associação do 
Comércio, Indústria e Serviços do Município de Azambuja, através da Cedência de 
computadores, sendo os restantes custos, estimados em €2.200, suportados pela Junta de 
Freguesia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a Junta de Freguesia da Maçussa, através do ofício nº 105/07, de 6 de 
Setembro, solicitou a comparticipação financeira do Município; -------------------------------------------- 
--- Considerando o mérito da iniciativa nas suas vertentes cultural e social, especialmente 
enquanto forma de combate à info-exclusão. ------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara delibere atribuir à Junta de Freguesia da Maçussa um subsídio no valor de 
€1.000, como forma de apoiar e participar nas despesas dos cursos de iniciação à informática.” - 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta, também da Junta de Freguesia de 
Maçussa, diz respeito a uma contratação com a ACISMA para celebração de cursos de iniciação 
à informática destinados à população mais idosa, louvando desde já a iniciativa. A Junta 
suportou todos os custos no valor de 2.200€ e solicitou à Câmara uma comparticipação, que 
será no valor de 1.000€.----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 71 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
 – Associação Cultural “A Poisada do Campino” – Proposta Nº 75 / P / 2007-------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos não participou na discussão e votação da presente 
proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que o Grupo de Forcados Amadores de Azambuja completa este ano o seu 40º Aniversário; - 
--- O prestígio que ao longo da vida o Grupo de Forcados Amadores de Azambuja, trouxe para a 
Tauromaquia, quer a nível Concelhio, quer a nível do País;------------------------------------------------- 
--- Que para as comemorações do referido evento, o Grupo de Forcados Amadores de Azambuja 
através da Associação Cultural “A Poisada do Campino”, organiza um Festival Tauromáquico 
com ingressos a preços reduzidos. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



09.Out.2007 
 
 

 11 

--- Que a Câmara atribua à Associação Cultural “A Poisada do Campino” um subsídio de 
5.000,00€ (cinco mil euros), destinado às Comemorações do 40º Aniversário do Grupo de 
Forcados Amadores de Azambuja, nas condições referidas na sua carta de 3 de Outubro de 
2007.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa a atribuição de apoio financeiro no valor 
de 5.000€ destinados às Comemorações do 40º Aniversário do Grupo de Forcados Amadores 
de Azambuja, da qual fazem parte a realização de um festival Tauromáquico.------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 75 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 2 – Protocolos com a Santa Casa da Misericórdia de Azambuja e com a Junta de 

Freguesia de Aveiras de Baixo – Proposta Nº 35 / V-ML / 2007 --------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e as Minutas de Protocolo que a seguir 
se transcrevem: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a intenção da Câmara Municipal de Azambuja de proporcionar aos alunos do 1º Ciclo e Pré-
Escolar do Concelho uma refeição quente e adequada;------------------------------------------------------ 
--- a capacidade das Junta de Freguesia e IPSS´s de gerirem este processo duma forma mais 
próxima da realidade, tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja delibere aprovar o protocolo com a seguinte entidade:  
--- 1. Santa Casa da Misericórdia de Azambuja ---------------------------------------------------------------- 
--- 2. e o aditamento de 1 hora numa tarefeira no protocolo com a Junta de Freguesia de Aveiras 
de Baixo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Entre o Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, representado pelo seu 
Presidente, Joaquim António Ramos, designado 1º outorgante; ------------------------------------------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Santa Casa da Misericórdia de Azambuja, pessoa colectiva nº 501 129 820, representado 
pelo Provedor, Armando Moura Aparício, designado 2º outorgante celebra-se o presente 
protocolo, que se rege pelas seguintes cláusulas: ------------------------------------------------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O objecto do presente protocolo consiste no fornecimento diário de refeições para os alunos 
das EB1 de Casais dos Britos nº 1 e 2. Este serviço será assegurado pela Santa Casa da 
Misericórdia de Azambuja e coordenado por esta autarquia.------------------------------------------------ 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Santa Casa da Misericórdia de Azambuja fornecerá diariamente refeições para os alunos 
carenciados, ao preço de 2,50€. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja transferirá para a Santa Casa da Misericórdia de Azambuja 
o valor referente às refeições dos alunos carenciados das referidas escolas. -------------------------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quaisquer alterações ao número de refeições a fornecer deverão ser comunicadas na manhã 
anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 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 ao valor das refeições.”-------------------------------------------------------- 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- “Entre o Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, representado pelo seu 
presidente, Joaquim António Ramos, designado 1º outorgante;-------------------------------------------- 
--- E------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Freguesia de Aveiras de Baixo, pessoa colectiva nº 506 864 804, representada pelo seu 
Presidente Silvino Lúcio, designado 2º outorgante, celebra-se o presente protocolo, que se rege 
pelas seguintes cláusulas: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O objecto do presente protocolo consiste no pagamento de duas tarefeiras, de apoio para a 
EB1 de Virtudes e Casais da Lagoa e Aveiras de Baixo, nomeadamente-------------------------------- 

Escola Nº de horas Tarefa 
C. Lagoa 4 Refeitório 
Av. Baixo 4 AEC 

Refeitório 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja compromete-se a transferir para a Freguesia de Aveiras de 
Baixo, a verba correspondente ao pagamento de duas tarefeiras de apoio, numa base de quatro 
diárias respectivamente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente protocolo, assinado por representantes de todas as partes é válido para o ano 
lectivo 2007/2008.”----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que, é política adoptada pela Câmara, proporcionar a 
todos os alunos do concelho uma refeição quente adequada, esta proposta diz respeito à 
celebração de protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Azambuja e ao aditamento ao 
protocolo com a Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo. --------------------------------------------------- 
--- Acrescentou que relativamente a ASE – Acção Social Escolar, a Câmara de Azambuja tem 
valores mais elevados que os índices nacionais não obstante, de haverem alguns problemas, 
em algumas freguesias, pela forma como são atribuídos os subsídios (através do IRS). ------------   
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 35 / V-ML / 2007 e as Minutas de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3  – Projecto Lezíria em Rede – Protocolo entre a CMA e a CULT – Proposta Nº 72 / 

P / 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando a aprovação da candidatura “Lezíria em Rede – 1ª fase” promovida pela 
Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo (CULT) cujos objectivos são:------------------------------------ 
--- Criar uma rede de comunicações de alta capacidade para os municípios, empresas e outros 
organismos de nível regional; --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Impulsionar o desenvolvimento regional através da utilização de novas tecnologias -------------- 
--- Proporcionar a todos os habitantes da região o acesso a um conjunto de serviços inovadores- 
--- Considerando o manifesto interesse do projecto face à forte aposta que o Município de 
Azambuja vem fazendo, nos últimos anos, no caminho da Inovação e do Conhecimento com 
base nas Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) --------------------------------------- 
--- Proponho a aprovação da Minuta de protocolo entre o Município de Azambuja e a 
Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo respeitante aos termos e condições em que será 
implementado o Projecto Lezíria em Rede – 1ª fase, no Município de Azambuja.” -------------------- 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- “Entre------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo, com sede em Quinta das cegonhas, 2001-907 
Santarém, Pessoa Colectiva nº 506 942 210, neste acto representado por José Joaquim 
Gameiro de Sousa Gomes, adiante designada por Primeira Outorgante ou CULT, ------------------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Município de Azambuja, com sede em largo do Município, 2050-315 Azambuja, Pessoa 
Colectiva nº 506 821 480, neste acto representado por Joaquim Ramos, adiante designada por 
Segunda Outorgante ou Município de Azambuja, -------------------------------------------------------------- 
--- Introdução------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Projecto “Lezíria em rede” visa dotar a região da lezíria do Tejo com uma infra-estrutura de 
comunicações, fora do âmbito comercial dos operadores existentes mas articulada com as 
respectivas infra-estruturas, que possa servir de “alavanca” para uma estratégia de 
desenvolvimento regional baseada na utilização das novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC´s) e dos novos serviços que proporcionam, e nas oportunidades de 
modernização que potenciam no tecido económico. ---------------------------------------------------------- 
--- A 1ª fase deste projecto, à qual respeita este Protocolo, visa garantir a interligação em banda 
larga de um conjunto seleccionado de edifícios camarários, daqui resultando 11 redes 
municipais de banda larga. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Para enquadrar a execução do projecto no Município de Azambuja, se celebra este protocolo 
que se rege pelas Cláusulas seguintes: -------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 1ª – Objecto --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente protocolo visa estabelecer os termos e as condições em que será implementado o 
projecto Lezíria em Rede – 1ª fase, no Município de Azambuja. ------------------------------------------- 
--- Cláusula 2ª – Âmbito do Projecto------------------------------------------------------------------------------- 
--- O âmbito do projecto no Município de Azambuja, de acordo com as propostas adjudicadas 
(que se anexam e são parte integrante deste Protocolo), respeita os pressupostos previamente 
aceites pelo Município (edifícios a interligar, tecnologias a implementar, montantes de 
investimento, entre outros).------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula 3ª – Condições financeiras--------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Os custos globais da implementação do projecto para o Município de Azambuja serão de 
89.427,17€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que totaliza 108.206,88€.--------------------- 
--- 2. Do custo global referido, o Município deverá suportar 30%, respeitantes à Contrapartida 
Nacional, no montante de 32.462,06€.---------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. As condições de pagamento estabelecidas para o projecto (no seu todo) são as seguintes:- 
--- 20% com a adjudicação ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 60% ao longo dos meses do projecto ------------------------------------------------------------------------- 
--- 20% com a aceitação final.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Após a recepção de cada factura, a CULT procederá à respectiva divisão, tendo em conta o 
peso relativo do Município de Azambuja no valor global do projecto, emitindo nessa altura uma 
Nota de Débito de valor correspondente à respectiva Contrapartida Nacional, comprometendo-
se o Município a liquidar essa Nota de Débito num prazo máximo de 30 dias a contar da data da 
sua recepção, através de cheque à ordem da Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo. ------------- 
--- Cláusula 4ª – Obrigações das partes-------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – A CULT fica obrigada a contribuir para o bom sucesso da implementação do projecto no 
Município de Azambuja, nomadamente através da prestação de toda a informação relevante 
sobre o mesmo, e acompanhamento da sua execução, bem como do fornecimento dos 
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elementos necessários para que o Município possa obter as licenças necessárias para a 
execução do projecto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – O Município fica obrigado a assegurar os compromissos anteriormente assumidos, 
nomeadamente a obtenção de licenças necessárias para a colocação de antenas, mastros, 
torres e afins, em edifícios e/ ou locais de que seja proprietário, ou quando a propriedade seja 
de terceiros, obtenção de licenças necessárias para a execução do projecto, bem como 
contribuir para a boa execução do projecto facilitando toda a informação necessária e meios 
(Técnicos e humanos) necessários para assegurar o cumprimento de todas as acções previstas.  
--- 3 – Caso não sejam respeitadas as obrigações do Município previstas no número anterior, a 
CULT reserva-se o direito de denunciar automaticamente este Protocolo e suspender a 
execução do projecto no Município de Azambuja. ------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 5ª – Vigência do Protocolo--------------------------------------------------------------------------- 
--- O Protocolo vigorará até que o projecto esteja concluído (o que acontecerá com a aceitação 
final e respectiva facturação e liquidação), com excepção do previsto no número 3 da Cláusula 
anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Protocolo é efectuado em duplicado, ficando cada uma das partes com um 
exemplar devidamente assinado e autenticado.” --------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que no âmbito do programa Ribatejo Digital, a CULT candidatou-
se a uma nova fase, Projecto Lezíria em Rede, que através do presente protocolo a Câmara 
dará continuidade ao referido projecto. --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu ser adepto do aproveitamento das tecnologias de 
informação por isso espera que este projecto vise a melhoria dos serviços e uma maior 
proximidade com os munícipes. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foram a Proposta n.º 72 / P / 2007 e a Minuta de Protocolo 
aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 4 – Capela das Virtudes – Doação – Proposta Nº 73 / P / 2007 --------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando a importância que o Convento das Virtudes, enquanto um dos principais 
centros de peregrinação Mariana nos Séculos XV e XVI, assume para o património histórico e 
arquitectónico do Município de Azambuja.----------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o manifesto interesse histórico da Capela das Virtudes.------------------------------- 
--- Considerando que, no âmbito das diligências que têm vindo a ser efectuadas, pelo Município 
de Azambuja, no sentido da aquisição do Convento das Virtudes, os proprietários anuíram na 
doação da referida capela.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que, nos termos da alínea h), do nº 1 do art. 64º da lei das Autarquias Locais, a 
Câmara delibere aceitar a doação da Capela das Virtudes.” ------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta é o culminar de um “romance” que 
começou quando iniciou funções na Câmara, diz respeito à aquisição do Convento e da Capela 
das Virtudes. A proprietária fará a doação da Capela e estabelecerá um contrato de compra e 
venda do Convento, que será concretizado no orçamento de 2008. Com esta aquisição a 
Câmara irá tentar dar continuidade a uma política para que todos os imóveis históricos, 
propriedade da Câmara sejam restaurados (escolas Grandella de Tagarro e de Aveiras de Cima, 
Palácio Arouca em Alcoentre, escola Régia em Azambuja e Casa da Câmara em Manique do 
Intendente).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo congratular-se com a aquisição do Convento 
das Virtudes. Sobre os imóveis restaurados pela Câmara, a escola Grandella, de Aveiras de 
Cima tem sofrido sucessivas peripécias que fazem com que ainda não esteja ao serviço da 
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população. Lembrou ainda o Castro de Vila Nova de São Pedro, apesar de não ser propriedade 
do município.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que todas as recuperações são discutíveis. A escola Grandella 
de Aveiras de Cima foi feito contrato para os arranjos exteriores que irão arrancar dentro de 
dias. Sobre o Castro de Vila Nova de São Pedro, foram iniciadas negociações para aquisição 
dos terrenos mas a proprietária não pretende vendê-los, tendo a Câmara que avançar com um 
processo de expropriação.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 73 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 5 – Restaurante “Páteo Valverde” – Cessão de Exploração – Proposta Nº 74 / P / 

2007--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando o teor da proposta 51/P/2007 que autorizou a cessão da posição contratual de 
exploração do Restaurante/ Bar do Páteo Valverde e do bar da Biblioteca Municipal de “Páteo 
do Valverde – Restaurantes, Lda.” para a “Sociedade Agropecuária os Catembeiros, Lda.”. ------- 
--- Considerando ter sido reconhecida uma dívida ao Município, no montante de 64.350 euros 
(rendas e juros), a ser paga pela dação de equipamento colocado nos citados locais e livre de 
quaisquer ónus ou encargos e pela apresentação de um plano de liquidação da parte 
remanescente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando ter sido criada uma Comissão de avaliação em causa constituída pela Sra. 
Chefe de Secção de Património, Maria Adelaide Gordo, em representação da Câmara, e pelos 
Srs. Alexandre Rei e José Carlos Monteiro, em representação de “Páteo Valverde – 
Restaurantes, Lda.” e de “Agropecuária os Catembeiros, Lda.”, respectivamente. -------------------- 
--- Considerando que se realizou um levantamento meticuloso de todo o equipamento existente 
nos espaços, pertença da Câmara e pertença do concessionário, com ou sem processos de 
penhora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que a Câmara procedeu à avaliação dos bens de acordo com o preceituado 
legal, mormente no que concerne ao seu respectivo enquadramento no CIBE (Cadastro de 
Inventários dos Bens do Estado) e à aplicação da taxa de amortização (Portaria 671/2000, de 
17/04), em caso de inexistência de factura, de acordo com os valores constantes no Balancete, 
relativo ao exercício de 2005, do “Páteo do Valverde – Restaurantes, Lda.” a que se aplicaram 
as taxas de amortização da supracitada Portaria e, ainda, em caso de impossibilidade de 
aplicação destes métodos, através de consulta de catálogos on-line (Anexo I).------------------------ 
--- Considerando que os equipamentos propriedade de “Páteo do Valverde – Restaurantes, Lda.” 
e livre de ónus ou encargos, instalados no Restaurante/ Bar do Páteo Valverde e no Bar da 
Biblioteca Municipal, de acordo com a metodologia indicada foram avaliados, pela Câmara, em 
14.994,95 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que não foram encontrados, nos espaços em causa, bens, pertença do 
Município avaliados em 1.084,94 euros. ------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o pedido apresentado, em 25 de Setembro de 2007, pelo mandatário de “Páteo 
do Valverde – Restaurantes, Lda.”, no sentido da Câmara contemplar, na lista dos equipamentos 
considerados no processo de dação em pagamento, o elevador (monta-pratos) e o sistema de 
alarme, no valor de 7.735 euros (Anexo II).---------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a aprovação da avaliação dos bens/ equipamentos instalados no Restaurante/ Bar do 
Páteo do Valverde e no Bar da Biblioteca Municipal propriedade de “Páteo do Valverde – 
Restaurantes, Lda.” e livres de quaisquer ónus ou encargos em 14.994,95 euros; -------------------- 
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--- 2. que à citada importância se deduza o valor dos bens pertença do Município e não 
encontrados – 1.084,94 euros;-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. a inclusão do elevador monta-pratos nos equipamento a aceitar pelo Município, no valor de 
6.307 euros, tendo em conta as características arquitectónicas do espaço do restaurante; --------- 
--- 4. a utilização do depósito de garantia prestado a favor da Câmara, pelo anterior 
concessionário, no valor de 8.800 euros;------------------------------------------------------------------------- 
--- 5. o pagamento do valor remanescente da dívida em 60 prestações mensais e sucessivas a 
pagar em simultâneo com as rendas; ----------------------------------------------------------------------------- 
--- 6. a prestação de uma garantia bancária equivalente ao valor das rendas de um ano 
acrescido do valor da amortização da dívida.” ------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta vem na sequência da Proposta Nº 
51/P/07 para se resolver, sem prejuízo para a Câmara, o problema suscitado com o Restaurante 
Páteo Valverde. A Câmara tinha duas alternativas: dar por concluída a concessão decorrente da 
hasta pública, arrecadar 8.800€ da garantia bancária e lançar novo concurso de hasta pública 
ou tentar encontrar uma forma para que a Câmara não fosse espoliada das rendas que lhe eram 
devidas. Esta atitude da Câmara mereceu, pela parte do PSD um comunicado que classifica 
como inqualificável.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara deixou arrastar as coisas com a perspectiva delas virem a normalizar, pois se a 
Câmara optasse por utilizar uma atitude de força, iria prejudicar tanto as suas pretensões, como 
os empregados que seriam despedidos. O concessionário fez promessas reiteradas de que iria 
regularizar a situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- As rendas, mais juros em atraso atingiam 64.000€ e só através do trespasse seriam 
recuperadas, por isso a Câmara autorizou o trespasse da concessão desde que a empresa que 
tomasse a concessão garantisse o pagamento das rendas em atraso mais juros. A Câmara 
nomeou uma comissão de avaliação, para segundo as regras da contabilidade pública avaliar os 
equipamentos instalados pelo concessionário (no valor de 14.994,95€, que agora a Câmara 
tomará e fará o abatimento da dívida), os bens do município que foram desviados (1.084,94€, 
valor a acrescer à dívida). O concessionário propôs que o elevador monta-pratos e o sistema de 
alarme entrassem nesta relação, a Câmara aceitou a inclusão do elevador monta-pratos no 
valor de 6.307€ mas considera que o alarme deve ser afecto ao concessionário. --------------------- 
--- O valor remanescente será pago em 60 prestações mensais e sucessivas pagas em 
simultâneo com a renda e será prestada garantia bancária equivalente ao valor das rendas de 
um ano acrescido do valor da amortização da dívida.--------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo que o comunicado emitido pelo PSD 
refere toda a verdade sobre este processo. Considera inqualificável que a Câmara tenha perdido 
os três primeiros meses de renda. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionou o porquê de duas máquinas registadoras e um esquentador, propriedade do 
município não terem qualquer tipo de avaliação; de uma arca frigorífica horizontal “Seruca” em 
mau estado estar avaliada em 277,31€ quando todos os equipamentos nestas condições não 
têm qualquer valor; de um armário congelador de 700l “Friemo” que está penhorado, entrar nas 
contas a pagar pela Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu ser incapaz de dar cobertura a um comunicado desta natureza 
pois no seu entender a luta política tem limites. ---------------------------------------------------------------- 
--- Sobre as questões colocadas apenas a Comissão poderá responder mas afirmou ter total 
confiança no relatório apresentado pelo representante da Câmara na Comissão. Por haver a 
possibilidade de existirem erros na relação de avaliação dos equipamentos, sugeriu que seja 
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acrescentado “7. Os valores serão sujeitos a confirmação relativamente aos itens constantes 
dos pontos 1 e 2 desta deliberação”.------------------------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou se na relação de contas estão incluídos os 11 
meses em que a empresa Páteo Valverde não pagou água à Câmara e se foi feita a média dos 
consumos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que os consumos de água já foram regularizados. ------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos solicitou esclarecimentos se as rendas dos meses em 
que o restaurante está encerrado continuam a ser contabilizadas, assim sendo todos os cálculos 
dos valores da renda e juros estão desactualizados, assim como os valores constantes na 
proposta. Sobre o bar da Biblioteca solicitou informação relativa aos consumos de água e de 
electricidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que relativamente às rendas em atraso dos meses em que o 
restaurante Páteo Valverde esteve encerrado, apresentará uma proposta, por solicitação do 
concessionário, no sentido de ser perdoada a dívida. Sobre o bar da Biblioteca só poderá ser 
feita por estimativa porque os consumos são comuns ao edifício. ----------------------------------------- 
--- Sobre o elevador monta-pratos, o Sr. Vereador António José Matos leu o contrato de 
concessão, art. 2º, das Condições do Acordo, “Pelas benfeitorias executadas não tem o 
concessionário direito a qualquer compensação ou indemnização.” -------------------------------------- 
--- Pretende ainda saber qual o valor a pagar mensalmente pelo concessionário, somando as 
rendas, as rendas em atraso e os juros.-------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre dizendo que a Câmara decidiu optar pela solução que 
traria males menores num processo que no seu entender “já nasceu torto” mas não verificou que 
a Câmara tivesse acautelado a solidez financeira do novo concessionário. Verificando o mapa 
de avaliação dos equipamentos denota que prevaleceu a avaliação efectuada pela Câmara, 
apesar de um dos elementos que compõem a comissão ser o concessionário que inicialmente 
ganhou a hasta pública e depois cedeu à empresa Páteo Valverde – Restaurantes. ----------------- 
--- Pelas dúvidas existentes o Sr. Presidente decidiu retirar a proposta. ---------------------------------      
--- A Proposta n.º 74 / P / 2007 foi retirada.---------------------------------------------------------------------- 
Ponto 6 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1. Câmara Municipal de Vila Franca de Xira --------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Contrato nº 2/2005 para a celebração do Contrato de Gestão do Hospital de Vila 
Franca de Xira” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
6.2. Joaquim Arsénio Cartaxeiro -------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Oferta do Quadro “Vala Real” de sua autoria ao Município”--------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
6.3. Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Agosto----------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
6.4. Câmara Municipal de Azambuja – Gabinete de Apoio ao Presidente -------------------------- 
--- Ofício enviado ao Director-geral da Agência Portuguesa do Ambiente sobre impacte ambiental 
do TGV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- Eram vinte e uma 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
   


