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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 14 DE MAIO DE 2007. --------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja.-------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Neves Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de 
Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores 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 ---------------------------------------------------------  
--- Não havendo informações a prestar, o Sr. Presidente passou, de imediato, ao ponto seguinte 
do período “Antes da Ordem do Dia”. ----------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- O Grupo do PS apresentou a Moção que a seguir se transcreve:-------------------------------------- 
--- Moção----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Carta Educativa do Concelho de Azambuja encontra-se homologada pelo Ministério da 
Educação, após a aprovação pelo Município, pela Assembleia Municipal e com o parecer 
favorável, por unanimidade, do Conselho Municipal de Educação. ---------------------------------------- 
--- Sendo a Carta Educativa válida até 2011, prevê a sua constante monitorização, o que 
significa não ser um documento estanque mas adaptável às circunstâncias de evolução das 
necessidades educativas dos Municípios. ----------------------------------------------------------------------- 
--- O ME/ DRELVT determinou o encerramento das Escolas com menos de 11 alunos, conforme 
o estipulado na legislação, tendo sido solicitado parecer ao Município sobre eventual 
encerramento das escolas com 11 ou mais alunos, o mesmo não acontecendo relativamente às 
escolas com frequência inferior (entre as quais se inclui a EB1 de Casais de Além). ----------------- 
--- Entre o Município e a DRELVT foi efectuada troca de diversa correspondência em que é 
evidenciada a posição do Município nesta matéria: a não ser imperativa e global a decisão do 
encerramento das Escolas com menos de onze alunos, o Município opõe-se à suspensão de 
actividade da Escola dos Casais de Além, tendo em conta a importância da sua manutenção na 
dinâmica da vida comunitária, bem como os restantes argumentos apresentados pela Comissão 
de Pais e Amigos da EB1 de Casais de Além.” ----------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre dizendo que a CDU manifestou a sua posição 
aquando da apreciação da Carta Educativa, pois criticou algumas sugestões mencionadas que 
já implicavam o encerramento de algumas escolas sendo o Alto Concelho, o mais atingido por 
esta política. A CDU entende que deve apoiar a Moção porque aquela zona do Alto Concelho 
não deve ser abandonada, deve-se combater a desertificação de que tem sido alvo. Considera 
inconcebível que esta zona, com boas perspectivas de desenvolvimento futuro, por infra-
estruturas que se prevêem edificar, possa ficar privada da sua escola básica, que foi alvo de 
investimento por parte do Município. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que também o PSD considera que não deve haver 
um modelo de educação para todos os estabelecimentos, nos Casais de Além o modelo tem 
sido adequado e que devido à dinâmica das vilas e aldeias, o número de alunos será resolvido. 
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A Lei apenas faz referência ao encerramento, não faz referência à reabertura, se o número de 
alunos justificar (situação possível de acontecer nos Casais de Além). ---------------------------------- 
--- Depois da votação da presente Moção, o Grupo do PSD também irá apresentar uma moção 
sobre o mesmo assunto, com outras razões que podem complementar esta moção e assim 
reforçar a pretensão da Câmara em manter a escola de Casais de Além em funcionamento. ------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal reforçou a ideia que a Carta Educativa é uma ferramenta de 
planeamento com duas bases: as projecções demográficas e a legislação do Ministério da 
Educação. Se existem excepções à Lei que determina o encerramento de escolas com menos 
de onze alunos, a Câmara pretende que Casais de Além sejam também uma excepção. Afirmou 
estranhar que só agora, depois do encerramento das escolas de Maçussa, Arrifana e Vale de 
Judeus, os partidos da oposição demonstrem interesse.----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos respondeu que, de estranhar é o facto do Sr. Vereador 
da Educação apenas apresentar uma moção para evitar o encerramento da escola de Casais de 
Além, não tendo tido a mesma posição quando se deu o encerramento das escolas que o 
próprio referiu, talvez tal facto se deva à pressão dos pais de Casais de Além. ------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu compreender que o Sr. Vereador tenha alguma 
dificuldade em lidar com este assunto porque, em primeiro lugar, a Carta foi aprovada por 
unanimidade pelo Conselho Municipal de Educação (do qual fazem parte uma panóplia de 
profissionais ligados ao ensino, Presidentes de Junta, membros da Vereação, etc.), pessoas que 
nunca se aperceberam que há entendimentos diferentes quanto à definição de rede escolar. 
Lamentou que a filosofia que originou a criação da Comissão, escola voltada para o exterior, 
não tenha sensibilidade para o não encerramento de escolas. Aquando da discussão e 
aprovação da Carta educativa, a CDU fez uma declaração de voto que espelha bem todas as 
suas preocupações e considerações sobre o documento. Este assunto foi lembrado há um ano 
atrás, não é de agora.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara criou a Comissão para o Desenvolvimento do Alto Concelho que nunca discutiu 
este assunto sobre as escolas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Carta Educativa poderia ter sido rejeitada pela Câmara porque não há nenhuma obrigação 
legal que imponha ao Município seguir as orientações do Ministério, considerando que a 
Câmara tinha a obrigação, numa relação de proximidade, de saber o que a população precisa, 
tomando uma postura de afrontamento a esta política de encerramento de escolas. ----------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que esta situação tem que ser discutida sobre o plano legal e sobre o 
plano de filosofia de ensino básico. Acrescentou que a Comissão Municipal de Educação fazem 
parte as Associações de Pais, que aprovaram a Carta Educativa e uma filosofia de organização 
de ensino, um modelo de proximidade com a população através de centros pedagógicos. --------- 
--- Quando a Carta mereceu o parecer unânime da Comissão, todas esta situações foram 
ponderadas, tendo-se optado por um modelo que permite potenciar as capacidades, em termos 
de instalações físicas, meios pedagógicos, meios sociais, aulas de complemento de horário, etc.  
--- A Comissão para o Desenvolvimento do Alto Concelho foi criada no âmbito da Assembleia 
Municipal e elaborou um relatório, aprovado pela Câmara e pela Assembleia Municipal, no qual 
referiu uma série de situações relativas às estruturas escolares de ensino do Alto Concelho, que 
foram escrupulosamente seguidas pela Carta Educativa, como por exemplo, o ensino pré-
escolar. No actual panorama dos três Agrupamentos Escolares que existem no Município, o que 
tem melhores condições é o Agrupamento do Alto Concelho. ---------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal reforçou que o Conselho Municipal de Educação é formado por 
uma série de pessoas representativas de variadas instituições que aprovaram a Carta Educativa 
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por unanimidade, com o objectivo de salvaguardar os interesses das crianças, para que tenham 
condições e meios de aprendizagem.----------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que ficará a aguardar pela resposta da Câmara às 
populações de Quebradas, Tagarro e Casais das Boiças quando estas escolas forem 
encerradas. Registando que a população de Casais de Além pede para que a escola se 
mantenha em funcionamento e não para que seja dotada de melhores condições e meios de 
aprendizagem.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quanto ao Conselho Municipal de Educação considera que se as pessoas, que dele fazem 
parte, tivessem apreciado a questão de uma forma mais aprofundada, talvez a Carta não tivesse 
sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o Sr. Vereador Nobre está a incorrer numa situação que não 
corresponde à verdade, pois quem define a política de educação é o Ministério da Educação, 
podendo a Câmara, apenas manifestar o desejo da sua população. Reconhece vantagens nos 
dois modelos de educação (centralizado e descentralizado), considera que o modelo 
centralizado se adequa plenamente à realidade familiar dos nossos dias.------------------------------- 
--- Sobre a escola de Casais de Além acrescentou que a escola caiu nesta situação de eventual 
encerramento porque os pais dos Casais de Além inscrevem as crianças nas escolas do 
Cartaxo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal referiu que os pais de Casais de Além foram informados, numa 
reunião, que a única hipótese de evitar o encerramento da escola é inscreverem as suas 
crianças na escola. Este facto faz com que haja alguma desarticulação nos fundamentos 
apresentados pelos pais.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Moção aprovada por unanimidade. ------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou o ponto de situação do parque de estacionamento 
do Centro de Saúde, do Mercado Diário de Azambuja e dos pedidos que solicitou na última 
reunião de Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que os pedidos já foram solicitados ao DU, estando a listagem, 
para reapreciação de processos, concluída durante a presente semana. O estacionamento do 
Centro de Saúde está a ser executado no âmbito do Programa POLIS 5, neste momento estão a 
ser feitos trabalhos preparatórios e um muro para suporte de terras. O Mercado Diário está 
concluído, os equipamentos estão praticamente montados, faltando a deslocalização de uma 
arca do mercado velho, estão ainda a decorrer as obras de requalificação da estrada em frente 
ao mercado, não fazendo sentido abrir o mercado enquanto a estrada não estiver transitável, 
falta também a inspecção da Certiel (que aquando da primeira inspecção, considerou haverem 
melhoramentos a fazer).---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira distribuiu uma moção e um requerimento apresentado pelo 
Grupo Parlamentar do PSD, sobre o encerramento da escola de Casais de Além.-------------------- 
--- O Grupo do PSD apresentou a Moção que a seguir se transcreve:------------------------------------ 
--- Moção----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a DREL manifestou a sua intenção de encerrar a EB1 do Casal de Além, fazendo-o apenas 
devido ao número de 7 alunos actualmente matriculados;--------------------------------------------------- 
--- existem 6 alunos do Casal de Além matriculados noutros estabelecimentos de ensino, 
perspectivando-se a possibilidade de no próximo ano lectivo haver a quantidade necessária de 
alunos para que a escola não encerre; --------------------------------------------------------------------------- 
--- há pelo menos 25 crianças com menos de seis anos que, a curto prazo, frequentarão esta 
escola, caso se mantenha em funcionamento;------------------------------------------------------------------ 
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--- foi efectuado um grande esforço, nomeadamente pelos pais das crianças de Casal de Além, 
Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro e Câmara Municipal de Azambuja para melhorar 
as condições da escola, que hoje possui instalações em bom estado, quadro de sala iluminado, 
computadores, acesso à Internet, televisão e leitor de DVD, mobiliário recente, instalações 
sanitárias novas, ar condicionado, janelas de vidro duplo, sala de estudo e arrecadação;----------- 
--- a EB1 do Casal de Além possui boas condições de segurança encontrando-se 
completamente vedada no seu exterior, que inclui uma área relvada e um parque infantil 
recente;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- esta escola possui, na colectividade situada a cerca de 15 metros, um ponto de apoio para o 
almoço das crianças, servido por uma cozinha totalmente remodelada, e faculta a proximidade 
das crianças a familiares, nomeadamente os seus avós; ---------------------------------------------------- 
--- a referida colectividade proporciona ainda às crianças um recinto desportivo coberto e um 
espaço com condições para a prática de teatro;---------------------------------------------------------------- 
--- tem vindo a verificar-se um incremento da população da localidade, com fixação de casais 
jovens, sendo de perspectivar que tal tendência vá prosseguir, fruto de novas acessibilidades 
recentemente criadas e da proximidade à nova zona industrial do Cartaxo;----------------------------- 
--- a moção aprovada em Assembleia Municipal de 26 de Abril de 2007. -------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja delibera, a verificar-se os pressupostos anteriores, exigir 
da DREL que a EB1 de Casal de Além se mantenha em funcionamento. ------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Presidente referindo que, o quarto pressuposto não corresponde totalmente à 
realidade, pois o maior esforço para melhorar as condições da escola de Casais de Além, partiu 
da Câmara e da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------  
--- Pretende que, a Moção seja aprovada com o pressuposto de que a Lei será cumprida no que 
diz respeito ao número de alunos, devendo ser acrescentado à Moção. ---------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos concordou com as alterações sugeridas pelo Sr. 
Presidente e procedeu à correcção da Moção. -----------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Moção foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------  
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira questionou qual o ponto de situação actual sobre o abate dos 
pinheiros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos fez uma chamada de atenção às obras do lar nos Casais 
da Lagoa, porque a rede de protecção da obra está em más condições e a cave do edifício está 
alagada, constituindo um perigo para as crianças que brincam nas imediações.----------------------- 
--- Sobre o novo Mercado Diário fez reparos relativamente à zona de lavagens por as paredes 
estarem em cimento em vez de azulejo ou outro material lavável, o 1º andar está em tijolo, tendo 
a instalação eléctrica sido feita antes de rebocarem as paredes, os equipamentos não estão 
todos montados e se a Certiel irá fiscalizar a obra, pensa que todos estes pormenores devem ser 
solucionados antes. Questionou o porquê destas incorrecções numa obra, que segundo o Sr. 
Presidente está concluída.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente agradeceu o alerta relativo às obras do lar de Casais da Lagoa.----------------- 
--- Relativamente ao mercado Diário, não está informado detalhadamente sobre o processo. 
Numa perspectiva geral, informou que a obra, na sua componente fundamental, está acabada. A 
Certiel fez uma vistoria e apontou aspectos que não estavam bem e foi exigido ao promotor e 
aos empreiteiros que reponham as situações de acordo com a legislação.------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos aconselhou que o Sr. Presidente a visitar as instalações, 
para estar a par dos problemas do novo Mercado Diário. ---------------------------------------------------- 
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--- O Sr. presidente afirmou considerar estranho que o Sr. Vereador tenha tantas informações 
técnicas sobre o Mercado Diário, pois nem o Sr. Vice-presidente (Vereador do Pelouro das obras 
municipais) tem tanta informação específica. ------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador respondeu que basta olhar para dentro do Mercado Diário, através dos vidros 
e ficar atento ao que se ouve.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o abate dos pinheiros, o Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que, a convite da 
Federação dos Produtores Florestais de Portugal, deslocaram-se ao Município de Azambuja 
uma subcomissão de Deputados da Assembleia da República, para uma reunião e uma visita às 
duas freguesias mais afectadas do Município. Tem havido troca de correspondência entre a 
Federação e a subcomissão mas ainda não houve concordância quanto aos valores a pagar às 
pessoas afectadas. A Câmara tem tido um papel de intermediária entre as Juntas e a Federação, 
tendo em vista os interesses dos produtores do concelho. -------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Presidente reportando-se à sessão de esclarecimentos relativamente ao 
aeroporto da Ota, informou que houve alguns avanços nos estudos que estão a ser realizados, 
uma vez que foram introduzidas algumas sugestões das Câmaras de Alenquer, Azambuja e Vila 
Franca de Xira, nomeadamente nos estudos sobre ordenamento e acessibilidades. ----------------- 
--- Lembrou ainda que, haverá um Seminário, com a parceria da Caixa Agrícola, no próximo 
sábado, que tem despoletado o interesse da população de toda a região (há 350 inscrições 
confirmadas).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------- 
--- Reiniciada a sessão o Sr. Presidente solicitou que a Proposta nº 35 / P / 2007 fosse retirada 
da Ordem de Trabalhos e que fosse incluída a Proposta nº 9 / VP / 2007. ------------------------------ 
--- A inclusão da Proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Protocolo entre o Município e a Associação de Caçadores do Paraíso – Proposta 

Nº 31 / P / 2007------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio às Colectividades que promovam 
actividades de interesse municipal, de natureza cultural e recreativa; ------------------------------------ 
--- a Associação de Caçadores do Paraíso tem tido dificuldades na obtenção de um espaço para 
instalar a sua Sede Social;------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o Município é proprietário de um prédio urbano sito na freguesia de Vale do Paraíso, 
denominado por “Casa Colombo”, que apesar de cedido em parte ao Rancho Folclórico Danças 
e Cantares de Vale do Paraíso, não se encontra totalmente ocupado. ----------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal delibere, ceder o uso e fruição de parte do identificado prédio urbano 
à Associação de Caçadores do Paraíso, nos termos e Condições do Protocolo que se anexa à 
presente Proposta e que dela faz parte integrante.” ----------------------------------------------------------- 
--- Protocolo------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- “Protocolo para Utilização de Espaço ------------------------------------------------------------------------- 
--- Entre, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Município de Azambuja, adiante designado por Município, com sede na Praça do Município, 
nº 19, 2050-315 Azambuja, com o NIPC 506 821 480 aqui representado pelo Presidente da 
Câmara Municipal, Dr. Joaquim António Ramos, com poderes para o acto,----------------------------- 
--- e------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Associação de Caçadores do Paraíso, adiante designada por Associação, com sede em Vale 
do Paraíso, Azambuja, aqui representada pelo seu Presidente, o Senhor Garcia Martinho 
Rodrigues, com poderes para o acto, ----------------------------------------------------------------------------- 
--- e------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, adiante designada por Junta, com sede na Rua 18 de 
Dezembro, nº 36, em Vale do Paraíso, aqui representada pelo seu Presidente António Marques 
Batista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- É celebrado o presente Protocolo que se rege pela Circunstâncias e Cláusulas seguintes: ----- 
--- Circunstâncias: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. Que faz parte das Atribuições do Município o apoio a Colectividades que promovam 
actividades de interesse municipal, de natureza cultural e recreativa. ------------------------------------ 
--- II. Que a Associação tem graves dificuldades na obtenção de um espaço para a sua sede 
social. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- III. Que o Município é proprietário de um prédio urbano denominado por “Casa Colombo”, sito 
na Rua Direita, freguesia de Vale do Paraíso, Concelho de Azambuja, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Azambuja sob o número 00080 e inscrito na matriz sob os artigos nº 484 e 
nº 505 da freguesia de Vale do Paraíso. ------------------------------------------------------------------------- 
--- IV. Que o edifício supra identificado ainda se encontra inacabado faltando efectuar alguns 
melhoramentos e trabalhos de construção.---------------------------------------------------------------------- 
--- V. Que o Município já cedeu a utilização de parte do imóvel ao Rancho Folclórico Danças e 
Cantares de Vale do Paraíso.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusulas:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Objecto e Âmbito) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Pelo presente Protocolo, o Município cede a utilização de duas salas no primeiro andar do 
imóvel identificado na terceira circunstância à Associação.-------------------------------------------------- 
--- 2. O espaço cuja utilização é objecto do presente Protocolo, destina-se única e 
exclusivamente à realização de reuniões internas da Associação e à constituição da sua sede 
social, ficando expressamente proibido o desenvolvimento de qualquer outra actividade, não 
podendo por isso a Associação dar-lhe outro uso sem autorização expressa e escrita do 
Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Prazo de Utilização) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O presente Protocolo entra em vigor no dia da sua outorga e vigorará, por um período de 
três anos, renováveis por iguais períodos caso não seja denunciado por qualquer uma das 
partes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Para efeitos do número um da presente Cláusula, a parte interessada em fazer cessar os 
efeitos do presente Protocolo, deverá notificar as outras com antecedência de 90 dias, por meio 
de carta registada com aviso de recepção. ---------------------------------------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Obras e Regime das Benfeitorias) ---------------------------------------------------------------------------- 
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--- 1. A Associação compromete-se a investir a quantia de 8.000,00 euros (oito mil euros) ma 
realização de obras de remodelação no espaço cedido, decorrentes da sua adequação à 
utilização pela Associação, mediante aprovação do Município.--------------------------------------------- 
--- 2. Quaisquer outras obras de conservação ordinária, extraordinária e de beneficiação 
realizadas pela Associação, terão que ser previamente autorizadas por escrito pelo Município, 
não podendo esta exigir do Município quaisquer quantias a título indemnizatório ou 
compensatório pela realização das mesmas. ------------------------------------------------------------------- 
--- 3. As obras e as benfeitorias realizadas pela Associação, não poderão ser levantadas, nem 
ser objecto de retenção, mesmo quando autorizadas pelo Município. ------------------------------------ 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Incumprimento) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O incumprimento, por qualquer das partes, das obrigações que para elas resultam deste 
Protocolo, não estando o mesmo sanado no prazo de 60 dias após a sua verificação e respectiva 
notificação, confere à parte não faltosa a faculdade de o fazer cessar, unilateralmente e de 
imediato, se necessário recorrendo à Acção Directa. --------------------------------------------------------- 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Detenção) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A utilização do espaço aqui acordada apenas atribui à Associação a qualidade de mero 
detentor, não lhe conferindo assim, de modo algum, seja a que título for, a posse do mesmo.”----  
--- O Sr. Presidente informou que a presente proposta visa a celebração de um protocolo com a 
Associação de Caçadores e com a Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, que consiste na 
cedência de parte das instalações da Casa Colombo, por um período de três anos, renováveis. 
A Associação compromete-se a instalar no espaço cedido a sua sede e a fazer obras de 
remodelação no valor de 8.000,00€. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou qual o papel da Junta de Freguesia no 
presente protocolo. Ainda sobre o protocolo, fez as seguintes correcções: a omissão da cláusula 
terceira (passa da cláusula segunda para a quarta); a inexistência do ponto 3 na cláusula 
segunda; o ponto 2 da cláusula segunda apenas obriga a notificar uma das partes (sendo o 
protocolo celebrado entre três entidades, “(…) deverá notificar as outras partes (…)”). Por tudo 
isto considera que o protocolo não está bem elaborado. -----------------------------------------------------    
--- O Sr. Presidente esclareceu que a participação da Junta de Freguesia prende-se com o facto 
desta ter efectuado obras de beneficiação na Casa Colombo, daí ser parte interessada na 
utilização a dar ao edifício. Solicitou a correcção do protocolo nos aspectos referidos pelo Sr. 
Vereador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 31 / P / 2007 e a Minuta do Protocolo para 
Utilização de Espaço aprovados por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 
Ponto 2  – Protocolo entre o Município e o Rancho Folclórico Danças e Cantares de Vale 

do Paraíso – Proposta Nº 32 / P / 2007 ----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o Protocolo celebrado entre o Município e o Rancho Folclórico Danças e cantares de Vale do 
Paraíso em 30 de Outubro de 2004, que junto se anexa à presente proposta; ------------------------- 
--- que o Rancho necessita de dispor de um espaço maior para a exposição do seu acervo 
etnográfico e arquivo; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que, para além do rés-do-chão do prédio urbano, cedido ao Rancho, o Município tem ainda no 
primeiro andar do mesmo disponíveis mais quatro salas, sem que para as mesmas esteja de 
imediato perspectivado qualquer uso;----------------------------------------------------------------------------- 
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--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara delibere ceder ao Rancho Folclórico Danças e Cantares de Vale do Paraíso, a 
utilização de mais duas salas nos mesmos termos do Protocolo celebrado, aprovando para o 
efeito a alteração da cláusula primeira número um e três, nos seguintes termos:---------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Pelo presente Protocolo, o Município cede a utilização do rés-do-chão e de duas salas no 
primeiro andar do imóvel identificado na quinta circunstância ao Rancho.------------------------------- 
--- 2 – (…)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – O espaço cuja utilização é objecto do presente Protocolo, destina-se única e 
exclusivamente à realização de reuniões internas do Rancho, ensaios para a realização de 
espectáculos ou eventos de carácter social ou cultural, arquivo e exposição do seu acervo 
etnográfico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4 – O Rancho obriga-se a, em colaboração com o Município de Azambuja. Manter uma 
exposição documental, relativa à passagem de Cristóvão Colombo por Vale do Paraíso. ----------- 
--- 5 – O desenvolvimento de qualquer outra actividade para além das referidas nos pontos 3 e 4 
só é possível mediante autorização prévia e escrita do Município.” --------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta diz respeito à mesma infra-estrutura, desta 
feita cede ao Rancho Folclórico, duas salas no 1º andar para arquivo e exposição do seu 
espólio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 32 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 3  – Pousada do Campino/ Feira de Maio – Transferência – Proposta Nº 33 / P / 2007 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Associação Cultural “A Poisada do Campino” tem como fins estatutários, além de 
outros, participar administrativamente na realização da Feira de Maio de Azambuja e dar apoio 
participado a todas as iniciativas de carácter social, económico, artístico e desportivo no âmbito 
da Feira;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a referida Feira de Maio de Azambuja é organizada pela “Comissão da Feira”, integrando 
várias entidades do Município;-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o Município de Azambuja é quem suporta financeiramente a Feira de Maio de Azambuja;  
--- o disposto na alínea c) do nº 2 do art. 7º das Normas para a Comissão da Feira de Maio e o 
Protocolo estabelecido entre o Município e a referida Associação em 10 de Abril de 2002. --------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que ao abrigo da alínea b) do nº 4 do art. 64º da LAL, seja efectuada a transferência de 
40.000€ para a Associação Cultural “A Poisada do Campino” – Feira de Maio.” ----------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa a transferência de 40.000€ para a 
Poisada do Campino – Comissão da Feira de Maio, este ano a verba a transferir é menor 
porque há situações que vão ser pagas directamente pela Câmara, por exemplo as refeições 
servidas na Poisada. Os toiros foram patrocinados por duas empresas do concelho, ao abrigo 
da Lei do Mecenato.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a Feira de Maio sempre trouxe muita polémica, 
relativamente às verbas transferidas para a Poisada do Campino – Feira de Maio, a 
transparência das contas sempre foi acutilante. Espera que terminada a Feira, a Comissão 
apresente um relatório de contas para conhecimento do Executivo. Sobre as despesas pagas 
pela Câmara irá aguardar pelo relatório de contas 2007, para saber o valor da despesa do 
Município na Feira de Maio. -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 33 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
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Ponto 4 – Regulamento de Abastecimento de Água – depósito de garantia – Proposta Nº 8/ 
VP / 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que, a Modis, SA solicitou a aferição do contador, na sequência de várias 
reclamações relativas ao consumo de água, alegando que não realiza os consumos cobrados 
pela autarquia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, o Regulamento de Abastecimento de Águas, no seu nº 3 do art. 83º, 
estabelece uma caução como forma de dissuadir os munícipes de sucessivamente solicitarem a 
reaferição do contador, pelo pagamento excessivo do consumo de água, uma vez que as avarias 
dos mesmos raramente fazem o contador contar mais; ------------------------------------------------------ 
--- Considerando que, no caso vertente esta normativa, não tem aplicabilidade face aos 
montantes exagerados que resultam da sua aplicação, uma vez o depósito caução é igual ao 
consumo dos últimos seis meses, o que neste tipo de consumidor seria um valor muito 
excessivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara delibere aprovar a título excepcional um depósito de garantia simbólico, no 
valor de 1.000,00, que cobre todos os custos de substituir e aferição do contador.” ------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa aprovar, a título excepcional, 
que a Modis faça o depósito de uma garantia bancária no valor de 1.000,00€, para a reaferição 
do contador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente acrescentou que a empresa tem pago os consumos, esta verba garante 
apenas a reaferição do contador. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que esta proposta é ilegal, uma vez que a disposição 
do Regulamento nesta matéria é muito clara quanto ao procedimento da Câmara perante os 
pedidos para reaferição dos contadores. Havendo uma desproporção neste tipo de situação, 
então terá o Regulamento que ser alterado. No fax enviado pela Modis, a empresa solicita a 
substituição e não a reaferição do contador, coisas substancialmente diferentes. Sugere que a 
Câmara recorra ao artigo 78º, que não ofende nem viola o que refere o Regulamento. -------------- 
--- O Sr. Vice-presidente solicitou que proposta fosse retirada.--------------------------------------------- 
--- A Proposta n.º 8 / VP-LS / 2007 foi retirada. ----------------------------------------------------------------- 
Ponto 5 – Rota dos Mouchões – Tabela de preços e condições de reserva – Proposta Nº 15 

/ V-ML / 2007 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Proposta nº 07/VML/2003, aprovada em Reunião do Executivo de 21 de Abril 2003, 
propõe-se agora a aprovação da Tabela de Preços Gerais e Condições Gerais para 2007. -------- 
--- A aprovação da Tabela de Preços em anexo, para utilização do barco “Vala Real”, para a 
época Maio a Outubro de 2007; ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- As condições gerais para efeito de reservas.”--------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta já foi retirada de uma reunião 
de Câmara por ter sido suscitada uma dúvida quanto ao número mínimo de passageiros no 
barco “Vala Real”, na Rota dos Mouchões. Esse número mínimo de dez pessoas era exigido 
porque era a Câmara que preparava o almoço (Torricado), sendo necessário um número 
mínimo para tornar a confecção da refeição viável. Actualmente não se justifica porque a parte 
de cozinha foi para “out sourcing”. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 15 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
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Ponto 6 – Feira de Maio – realização de trabalho extraordinário – Proposta Nº 10/ V-JMP / 
2007------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Tendo em conta a realização da Feira de Maio/ 2007, torna-se necessário que os 
funcionários de alguns sectores de actividade desta Autarquia efectuem trabalho extraordinário.- 
--- Porém, é provável que tal trabalho extraordinário exceda e ultrapasse os limites estipulados 
por Lei – art. 27º nº 1 e 30º nº 1 do D.L. 259/98, de 18.08 --------------------------------------------------- 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal dê autorização excepcional para proceder ao processamento das horas 
excedentes efectuadas, pelos trabalhadores municipais, no decorrer do Mês de Maio/ 2007, 
relativas a trabalhos a efectuar no contexto da Feira de Maio.”--------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas solicitou alteração ao texto da proposta: que seja retirada 
“(…) tal como é referido na informação que junto se anexa.”, uma vez que não há nenhuma 
informação anexa e que seja acrescentado no final da proposta “(…) relativas a trabalhos a 
efectuar no contexto da Feira de Maio.” --------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 10 / V-JMP / 2007 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
Ponto 7 – Prorrogação de Clausula de Reversão de Terreno Cedido pela Câmara – 

Proposta Nº 35/ P / 2007 ---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A deliberação do executivo camarário de 23 de Outubro de 2003 (Proposta nº 66/P/2003 – 
Anexo 1) e a deliberação da Assembleia Municipal de 12 de Dezembro de 2003.--------------------- 
--- A permuta entretanto realizada pelos proprietários identificados na escritura de cedência 
(Anexo 2) com a empresa Grupóide – Construção Civil, Lda., sem que a Câmara tivesse 
exercido o direito de preferência.----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O pedido agora apresentado no sentido da Câmara autorizar, por mais doze meses, a 
cláusula de reversão mencionada na escritura – documento complementar (Anexo 3). -------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal delibere aprovar a prorrogação, por mais doze meses, da cláusula de 
reversão que recai sobre a parcela de terreno com a área de 130 m², inscrita na matriz com o 
Artigo 4705 da freguesia de Azambuja.”--------------------------------------------------------------------------   
--- A Proposta n.º 35 / P / 2007 foi retirada.---------------------------------------------------------------------- 
Ponto 8 – Proposta Nº 09 / VP-LS / 2007 ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A recolha selectiva porta-a-porta de papel/ cartão é um projecto que a Autarquia já tem 
implantado junto dos comerciantes, em três freguesias (Alcoentre, Aveiras de Cima e 
Azambuja); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Resioeste apresentou uma proposta para um Protocolo, com vista à cedência de uma 
viatura, por parte daquela entidade, para efectuar a recolha selectiva; ----------------------------------- 
--- A referida viatura iria permitir criar uma equipa fixa que se destinaria única e exclusivamente a 
esta tarefa, o que permitiria alargar o projecto a todas as Freguesias e à recolha de outros 
recicláveis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara delibere aprovar o Protocolo anexo, com vista à cedência da viatura para 
efectuar a recolha selectiva de papel/ cartão.” ------------------------------------------------------------------ 
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--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a Câmara fazia a recolha de papel/ cartão porta a 
porta, nas freguesias de Alcoentre, Aveiras de Cima e Azambuja. A Resioeste considerou que 
seria mais proveitoso e rentável entregar uma viatura, a cada Município, para que a recolha 
abranja todo o concelho. Esta cedência será feita através de protocolo, que obriga a Câmara a 
assegurar as despesas de manutenção e o seguro (a partir de 2008) da viatura e a proceder à 
recolha de 60 toneladas/ ano.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 09 / VP-LS / 2007 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 9 – INFORMAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente deixou um convite a todos os presentes para as iniciativas que se irão 
realizar por todo o concelho, no dia 17 de Maio, em comemoração do Dia do Município.------------ 
--- O Sr. Vice-presidente convidou todos os presentes para a 4ª Feira de Mostra de Reciclagem 
e Ambiente, a decorrer na Resioeste, até ao próximo domingo.--------------------------------------------  
9.1. Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Abril -------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
9.2. Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD --------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Escola Básica Nº 1 de Casais de Além, no concelho de Azambuja”---------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA --------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião.  
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------ 
   
 
 
 


