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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 16 DE ABRIL 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 Manuel Rocha dos Santos. ------------------------------------------------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre foi substituído 
pelo Sr. Vereador Manuel Rocha dos Santos. ------------------------------------------------------------------   
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José Custódio que relativamente ao saneamento, há 11 anos que tenta que a 
situação seja resolvida mas sem resultados. Acrescentou que quando chaga esta altura do ano o 
cheiro é insuportável e não se consegue lá viver. Solicitou a intervenção da Câmara na 
resolução do problema.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara irá insistir em termos de contra-ordenação. ---------   
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador Manuel Rocha, questionando se a Câmara já está a resolver o 
problema do muro na Rua de Santa Marta, assunto sobre o qual tinha intervido na reunião 
descentralizada realizada em Vila Nova da Rainha.-----------------------------------------------------------  
--- Questionou ainda se, a obra (vala) entre a Estrada Nacional e a linha-férrea é da 
responsabilidade da Câmara e quem pagou a actuação do artista Quim Barreiros, na ÁVINHO, 
em Aveiras de Cima. --------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Presidente respondeu que, sobre a Rua de Santa Marta, já foram dadas indicações aos 
serviços técnicos para estudarem a resolução do problema do muro. ------------------------------------  
--- Relativamente à obra (vala) é da responsabilidade da Câmara e complementa a renovação na 
rede de águas pluviais da vila de Azambuja. Esta obra visa a construção de uma bacia de 
retenção, com uma válvula que será aberta quando a maré estiver vazia (escoando as águas 
pluviais) e fechada quando a maré começar a encher, permitirá o funcionamento permanente do 
sistema de escoamento de águas pluviais, que actualmente só funciona quando a maré está 
vazia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre o conjunto musical Quim Barreiros, informou que a ÁVINHO é uma iniciativa da 
Câmara e como tal foi a Câmara que pagou a actuação. ----------------------------------------------------  
--- Informou ainda que, sobre os estudos decorrentes da instalação do aeroporto na Ota, 
conjuntamente com as Câmaras de Alenquer e Vila Franca de Xira, para acessibilidades e para 
potencialidades de desenvolvimento regional, irá realizar-se uma sessão de esclarecimentos, 
destinada exclusivamente a Vereadores e Deputados Municipais, no sábado, dia 28 de Abril, 
pelas 10h30m, no Auditório do Páteo Valverde. Estando a Câmara conjuntamente com a Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo de Azambuja – CCAM, a programar um debate aberto ao público, 
para o dia 19 de Maio, no Auditório do Centro Social e Paroquial de Azambuja, com marcações 
prévias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- No rescaldo de mais uma edição da ÁVINHO, agradeceu a todos os intervenientes em mais 
uma grande festa do vinho. Quando a Câmara programou a ÁVINHO tinha como objectivos 
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incentivar os pequenos produtores de vinho do concelho e dar a conhecer, a nível regional e 
nacional, a freguesia de Aveiras de Cima, na qual se perspectiva um grande desenvolvimento 
decorrente da instalação do novo aeroporto. A ÁVINHO superou todas as perspectivas da 
Câmara e por isso quer agradecer aos trabalhadores da Câmara, às colectividades da freguesia 
de Aveiras de Cima, especialmente à Casa do Povo e a todos os habitantes de Aveiras de Cima 
especialmente àqueles que abriram as portas das suas adegas à prova dos vinhos.-----------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando se os prazos da obra na Rua 
Teodoro José da Silva, em Azambuja, estão a ser cumpridos e alertou para os problemas que a 
referida obra já causou aos munícipes, poderiam os transtornos ter sido menores se a obra fosse 
feita de forma faseada. Teve também conhecimento de que foram encontradas ossadas 
humanas nesta obra, se a informação for verdadeira pretende saber quais os procedimentos que 
a Câmara tomou ou pensa tomar. ---------------------------------------------------------------------------------  
--- O pavilhão de Vale do Paraíso está concluído, estando a aguardar os arranjos exteriores para 
ser aberto ao público, questionou qual o timing previsto pela Câmara para entrada em 
funcionamento do referido pavilhão.-------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre a nova escola básica de Azambuja, houve previsões de que neste ano lectivo estaria a 
funcionar, o Sr. Presidente discordou e avançou a previsão para o próximo ano lectivo, pois 
mesmo assim, considera improvável. Pretende saber o ponto de situação da nova escola e quais 
os timings que a Câmara pode avançar para conclusão da obra, pois as crianças da freguesia de 
Azambuja continuam a ter que se deslocar para outra freguesia para terem aulas. -------------------  
--- Relativamente à conduta da EPAL, foi apresentada uma proposta para ser efectuado um 
estudo, entretanto a Câmara informou estar em conversações com a EPAL para a construção de 
uma nova conduta de água enterrada. Sobre os pórticos que foram derrubados, continua tudo na 
mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Apesar da estrada que liga Aveiras de Cima ao Cartaxo não ser da responsabilidade da 
Câmara, pretende saber para quando a reabertura da estrada ao trânsito, uma vez que o 
encerramento prejudica bastante as pessoas do Alto Concelho.-------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que, a obra na Rua Teodoro José da Silva está inserida na 5ª 
fase do POLIS, que tem um ano como prazo de execução, posto isto, a Câmara não poderá 
afirmar que hajam atrasos. O empreiteiro tem duas frentes para intervenção, esta na Rua em 
frente à Câmara e outra junto ao novo Centro de Saúde de Azambuja e ao novo Mercado Diário, 
a Câmara está a tentar negociar uma outra frente na Ónia, tentando que estas três frentes 
estejam concluídas antes da Feira de Maio. O empreiteiro, durante as escavações, encontrou 
uma ossada humana, o que fez com que a obra estivesse parada, até indicações do IPPAR que 
foram no sentido de, e uma vez que apenas se encontrou uma ossada, enterrá-la no mesmo 
local e recomeçar a obra. Acredita que esta situação se deva ao facto de antigamente os 
cemitérios se encontrarem nos adros das igrejas, podendo o adro da igreja de Azambuja se ter 
estendido até ao local (estrada) onde se encontraram as ossadas. Sobre o incómodo causado a 
um munícipe, já chamou o empreiteiro à palmatória porque considera que houve falta de 
cuidado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os arranjos exteriores do pavilhão de Vale do Paraíso e a nova escola básica de Azambuja, 
dizem respeito à EMIA. Os arranjos exteriores serão adjudicados na próxima reunião do 
conselho de administração, não sabendo qual o prazo de execução da obra. Sobre a nova 
escola de Azambuja, o ante-projecto foi enviado para parecer da DREL e neste momento está no 
gabinete de projectista na fase do projecto de execução. Acredita que no ano lectivo 2008/ 2009 
a escola estará em funcionamento mas, apesar da carência de uma escola em Azambuja, a 
situação é muito bem assegurada através dos transportes escolares.------------------------------------  
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--- Sobre a conduta da EPAL, está a aguardar a resolução de questões relacionadas com 
seguros. A Câmara está a exercer pressão para que a EPAL enterre o cano, o que ainda não é 
certo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Concordou que o corte da estrada Aveiras de Cima/ Cartaxo afecta os munícipes do 
concelho, principalmente do Alto Concelho. Houve possibilidade de derrocada de uma moradia, 
o que permitia, nos termos da Lei, a dispensa de concurso público mas o Instituto de Estradas 
resolveu lançar o concurso, que demora em média oito meses.--------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que não se vai inibir, nem pedir autorização para 
falar com qualquer técnico da Câmara, ainda que o Sr. Presidente considere eticamente 
incorrecto. Como o Sr. Presidente informou que estava provisoriamente suspensa a carta de 
condicionantes da REN e que estava em revisão o PDM, decidiu conjuntamente com a Sra. 
Deputada Municipal Conceição Maurício dirigir-se ao Sr. Arquitecto Marques dos Santos para 
perceber qual a nova carta de condicionantes da REN e qual o sentido de desenvolvimento no 
concelho. Depois da reunião de Câmara na Junta de Freguesia de Azambuja decidiu deslocar-se 
à CCDR e ao Instituto de Conservação da Natureza, em Lisboa. Na CCDR ficou a saber que 
nunca houve a revisão do PDM, se houve foi nos serviços da Câmara, soube ainda que houve 
um estudo prévio que teve parecer bastante pesado da CCDR. Tanto na CCDR como no 
Instituto de Conservação da Natureza, ninguém soube explicar o porquê da planta de 
condicionantes da REN nunca ter sido publicada pelo Conselho de Ministros. -------------------------  
--- O facto de apenas agora ficar instituído o regime transitório, leva a crer que há interesses, 
para que as pessoas não ficassem nas suas terras a morar, foi o interesse de alguns “tubarões”, 
interesses muito elevados. Obteve ainda, junto da CCDR, informação que houve um acordo com 
o Sr. Presidente para o PDM ficar suspenso até à aprovação do PROT – Plano Regional de 
Ordenamento do Território. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que se fosse Vereador da oposição e quisesse informações 
sobre determinado assunto tratava com o Vereador responsável pelo Pelouro, que concerteza 
disponibilizaria toda a informação solicitada. --------------------------------------------------------------------  
--- Sobre a REN e o PDM solicitou saber quem são os “tubarões” e quais os interesses, para 
poder actuar em conformidade.-------------------------------------------------------------------------------------  
--- Realçou que existem duas posições diferentes, pois se um Partido faz um comunicado sobre 
a REN não acontece nada mas se o Presidente da Câmara toma decisões com base em 
situações que não estão legalmente estribadas, tem perda de mandato e vai parar à cadeia. Por 
isso deveria haver honestidade porque um dos pareceres que trouxe à Câmara, de uma entidade 
com competência em ordenamento do território, dizia que o Município de Azambuja está sujeito 
à REN publicada em anexo ao PDM. -----------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve acordo nenhum com a CCDR, esta simplesmente suspendeu a revisão de todos 
os PDM´s dos cinquenta e um municípios que integram o PROT do Oeste e Vale do Tejo.---------  
--- O Sr. Vereador António José Matos respondeu que, até ao comunicado lançado pelo PSD, a 
Câmara tinha toda a legitimidade para considerar que estava em vigor o regime transitório. O 
parecer da DGOT, que diz o contrário data de Novembro. O PSD tinha razão absoluta no 
comunicado, o que se veio a confirmar posteriormente.------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente interrompeu para dizer que, uma coisa é lançar comunicados, outra é, quem 
está investido do cargo de Presidente da Câmara licenciar ou não em função do entendimento 
que se faz da Lei, isto é, tem consequências jurídicas, políticas e de responsabilidade civil e 
criminal. Quem tem superintendência da REN é a Comissão Nacional e o que a Câmara tinha 
era um parecer da CCDR. O parecer da CNREN só chegou no final do ano passado. Quando foi 
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lançado o comunicado do PSD, a Câmara tinha dois pareceres da CCDR e um parecer de dois 
advogados, quando quem tem jurisdição é a CNREN.--------------------------------------------------------  
--- Se em vésperas de eleições pudesse afirmar que não havia REN no município de Azambuja, 
claro que o teria feito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos respondeu que, depois dos pareceres da CCDR, a 
Câmara poderia ter optado, em vez de inviabilizar construções, por enviar os processos à CCDR 
para emissão de pareceres. -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Pretende esclarecer que, o PDM não está a ser revisto, o PDM levou parecer muito pesado 
da CCDR e a revisão do PDM está à espera da aprovação do PROT. -----------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que a Lei do Ordenamento do Território está a ser revista, 
prevendo-se que, uma vez aprovado o PROT, a revisão do PDM passe a ser exclusivamente da 
competência da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------  
--- Desafiou o Sr. Vereador a dizer quem são os “tubarões e quais os interesses que motivaram a 
reorientação da REN. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ----------------------------------------------------------------------  
--- APROVAÇÃO DE ACTAS---------------------------------------------------------------------------------------  
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 02 de Abril de 2007 foi aprovada por maioria, com 
seis votos a favor e uma abstenção (Sr. Vereador Manuel Rocha da CDU). A acta foi assinada, 
sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente distribuído pelos 
membros da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente solicitou a inclusão da Proposta nº 29 / P / 2007 na Ordem de Trabalhos. ----  
--- A inclusão da Proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Empreitada de “Recuperação/ Ampliação da Escola Almeida Grandella, Aveiras 

de Cima” – Nulidade de proposta e reiniciação de procedimentos para aplicação 
de multa – Proposta Nº 28 / P / 2007 -------------------------------------------------------------- 

--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A aprovação da proposta nº 95 / P / 2006, em 20 de Novembro de 2006, que junto se anexa; - 
--- A informação elaborada pelo Dr. Manuel Rodrigues, consultor jurídico da Câmara Municipal 
de Azambuja, que junto se anexa. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara delibere nos termos e com os fundamentos da informação supra a nulidade da 
proposta nº 95 / P / 2006 aprovada em 20 de Novembro de 2006, e consequentemente, 
determinar que o procedimento para a aplicação da multa ao empreiteiro responsável pela 
empreitada – “E 80/03 – Recuperação/ Ampliação da Escola Almeida Grandella em Aveiras de 
Cima” –, seja reiniciado pelos serviços com vista ao cumprimento das disposições legais em 
vigor sobre a matéria.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta diz respeito à anulação de uma deliberação 
da Câmara, datada de 20 de Novembro de 2006 para aplicação de uma multa por atrasos na 
empreitada de recuperação/ ampliação da Escola Grandella, em Aveiras de Cima. O processo 
não foi conduzido da melhor maneira, tendo o empreiteiro contestado, houve uma reunião entre 
os advogados da Câmara e do empreiteiro. Propõe-se a anulação da deliberação para aplicação 
da multa e o reinício do processo nos moldes correctos do ponto de vista jurídico. ------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo que nestas deliberações o PSD tem 
optado pela abstenção por ter sérias dúvidas quanto à legalidade jurídica dos procedimentos. 
Neste caso o PSD continuará a optar pela abstenção. ------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador Manuel Rocha referiu que já no mandato anterior a obra estava parada.-------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que actualmente a obra está concluída. --------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 28 / P / 2007 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------- 
Ponto 2  – Toponímia – Aveiras de Cima – Proposta Nº 27 / P / 2007------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Tendo em conta que:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Compete à Câmara Municipal de Azambuja a atribuição de toponímia aos arruamentos e vias 
municipais;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Junta de Freguesia de Aveiras de Cima deliberou na sua reunião de 20 de Março de 2007 
propor à Câmara a atribuição do nome “Travessa dos Lírios” ao arruamento resultante do 
processo de obra 23/ 2005.------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara delibere aprovar a atribuição do topónimo “Travessa dos Lírios” ao arruamento 
resultante do processo de licenciamento 23/ 2005, com início na Rua das Amarelas e fim 
indefinido e indicado nas plantas anexas e que integram a presente proposta.”------------------------ 
--- O Sr. presidente esclareceu que esta proposta trata de toponímia proposta pela Junta de 
Freguesia de Aveiras de Cima, para a atribuição do nome “Travessa dos Lírios” ao local 
assinalado nas plantas anexas à proposta.---------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 27 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 3  – Regulamento de Abastecimento de Água – depósito de garantia – Proposta Nº 

8/ VP-LS / 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€.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta vem no sentido de se aprovar a título 
excepcional o depósito de uma garantia bancária no valor de 1.000 euros. O Regulamento de 
Água refere, no seu artigo 83º que quando há pedidos de reaferição dos contadores será 
prestado um depósito de garantia de montante igual ao consumo dos últimos seis meses, neste 
caso, esse valor seria muito elevado (perto de 40.000 euros), daí propor-se este valor. ------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos afirmando ser totalmente contra esta proposta, 
pois o artigo 83º diz que se o consumidor tiver razão será restituído o valor. Para se fazer uma 
proposta a título excepcional para a Modis, terá que se fazer para todo os consumidores, não 
pode haver diferenças de tratamento. Esta é uma forma de ser-se forte com os fracos e fraco 
com os fortes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Solicitou ainda explicações sobre o porquê deste valor, qual a base de sustentação para 
serem 1.000 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente referiu não ter presente a base para propor este valor, por isso solicitou 
que a proposta fosse retirada. --------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Proposta n.º 8 / VP-LS / 2007 foi retirada. ----------------------------------------------------------------- 
Ponto 4 – Atribuição de Apoios Financeiros----------------------------------------------------------------- 
4.1. Centro Hípico Lebreiro de Azambuja – Proposta Nº 16/ V-ML / 2007 --------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar 
pelos meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza 
Cultural, Desportiva e Recreativa, – cfr. al) b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de 
Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; -------------------------------------------------- 
--- que em 2006 a equipa Azambuja Horseball Team do Centro Hípico Lebreiro de Azambuja se 
sagrou vice campeã no Campeonato Trophy (2ª divisão); --------------------------------------------------- 
--- que este feito prestigiou o nome do Concelho, através da magnífica prestação daquela 
equipa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição de um apoio financeiro no valor de 3.000€ ao Centro Hípico Lebreiro de 
Azambuja.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que em 2006 a equipa Azambuja Horseball Team, do 
centro Hípico Lebreiro, sagrou-se vice campeã no Campeonato Trophy da 2ª divisão. Propõe-se 
a atribuição de um apoio financeiro no valor de 3.000,00€, pois foi efectuado um levantamento e 
cada deslocação dos cavalos da equipa ronda os 500,00€. ------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu estar sempre disponível para apoiar as 
colectividades do concelho, ainda mais quando os seus feitos prestigiam o nome do Município. --   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 16 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
4.2. ADR “O Paraíso” – Proposta Nº 17/ V-ML / 2007 ------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural, 
Desportiva e Recreativa, – cfr. al) b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------- 
--- a Câmara Municipal de Azambuja é permitida a celebração de protocolos com entidades 
legalmente constituídas, com vista à prossecução dos objectivos enunciados – cfr. art. 67º da Lei 
nº 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ------------------------- 
--- o trabalho meritório que a Banda de Música do ADR “O Paraíso” tem desenvolvido no âmbito 
da divulgação musical, constituindo-se como importante veículo de divulgação da cultura do 
Concelho; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a referida Associação tem desenvolvido um louvável projecto, através da sua escola de 
música do ensino de música a crianças e jovens, e que requer um investimento significativo no 
sentido de serem criadas as condições para um efectivo desempenho de tal objectivo. ------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.500€ ao ADR “O Paraíso” para a compra de 
instrumento musical.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 



16.Abr.2007 
 
 

 7 

--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a oferta de instrumentos musicais é uma prática 
corrente da Câmara. Foi acordado com as bandas filarmónicas que a contribuição da Câmara 
para compra de instrumentos é fixa, 1.500,00€, isto porque o preço dos mesmos é muito 
variado. Na presente proposta o apoio destina-se à Banda de Música da ADR “O Paraíso”. ------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 17 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
4.3. União Desportiva do Oeste – Proposta Nº 18/ V-ML / 2007 ---------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural, 
Desportiva e Recreativa, – cfr. al) b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------- 
--- que entre os dias 11 e 15 de Julho de 2007 se realizará o 30º Grande Prémio Internacional de 
Ciclismo de Torres Vedras, organizado pela União Desportiva do Oeste;-------------------------------- 
--- que o Município de Azambuja tem estado associado a este evento desde o seu início e que 
ao longo dos anos tem sido um dos seus patrocinadores; --------------------------------------------------- 
--- que esta prova terá uma partida em Manique do Intendente.-------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 2.500€ à União Desportiva do 
Oeste, a título de patrocínio da partida em Manique do Intendente.” -------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que, entre os dias 11 e 15 de Julho realizar-se-á o 30º 
Grande Prémio Internacional de Ciclismo de Torres Vedras, organizado pela União Desportiva 
do Oeste. Desde que este troféu passou ao nível internacional tem tido uma das partidas em 
Manique do Intendente, de forma a dar alguma visibilidade ao Alto Concelho e oportunidade de 
participação em grandes eventos. Assim propõe-se a atribuição de uma comparticipação 
financeira no valor de 2.500,00€.-----------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 18 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 5 – Transferência para as Junta de Freguesia – aquisição de gás e reparação de 

electrodomésticos nas EB1 e JI – Proposta Nº 19 / V-ML / 07 ---------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Tendo em conta:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que é da responsabilidade da autarquia garantir as condições adequadas para a 
aprendizagem dos alunos do 1º Ciclo; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a gestão das aquisições de gás pela Junta de Freguesia torna o processo mais eficaz; --- 
--- Que é necessário efectuar reparações de electrodomésticos afectos aos refeitórios escolares 
(como frigoríficos e máquinas de lavar loiça); ------------------------------------------------------------------- 
--- Que são necessárias estas aquisições e reparações para o funcionamento de refeitórios 
escolares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja efectue as transferências necessárias para a 
compensação das despesas efectuadas pelas Juntas de Freguesia nas aquisições de gás e 
reparação de electrodomésticos para as EB1 e Jardins-de-Infância do Concelho, até ao limite de 
100€ mensais.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta vem no sentido de serem 
efectuadas transferências para as Juntas de Freguesia, necessárias para a compensação das 
despesas com a aquisição de gás e reparação de electrodomésticos nas EB1 e JI. ------------------ 
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--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos afirmando concordar, quase em absoluto, com a 
presente proposta mas não pode deixar de referir que, na mesma deveria constar um valor limite 
a ser apresentado pelas Juntas.------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal aceitou acrescentar um valor à proposta, ficando esta com a 
seguinte redacção: “Que a Câmara Municipal de Azambuja efectue as transferências 
necessárias para a compensação das despesas efectuadas pelas Juntas de Freguesia nas 
aquisições de gás e reparação de electrodomésticos para as EB1 e Jardins-de-infância do 
Concelho, até ao limite de 100€ mensais.”----------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 19 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 6 – Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras do Exercício de 2006 – 

Proposta Nº 24 / P / 2007 ----------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando o previsto na alínea e) do nº 2 do art. 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------ 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A aprovação e posterior envio à Assembleia Municipal do Relatório de Gestão e 
Demonstrações Financeiras (Documentos de Prestação de Contas) relativos ao exercício do 
ano de 2006, nos termos da alínea c) do nº 2 do art. 53º da legislação acima referida.” ------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que no ano 2006 as receitas da Câmara atingiram o montante de 
18.513 mil euros, dos quais 73,4% dizem respeito à receita corrente e 26,6% à receita de capital. 
O maior contributo das receitas correntes deveu-se a impostos directos, fundos e venda de bens 
e serviços, quanto à receita de capital, o maior contributo foi das transferências do orçamento 
geral do Estado e dos passivos financeiros (empréstimos). ------------------------------------------------- 
--- A despesa atingiu o montante de 17.776 mil euros, doa quais 56,4% dizem respeito à 
despesa corrente e 43,6% a despesa de capital.--------------------------------------------------------------- 
--- Realçou que estes números são importantes de comparar pois significam que houve um saldo 
orçamental no valor de 736 mil euros e uma poupança corrente de 3.560 mil euros, isto é, as 
receitas correntes ultrapassaram as despesas correntes.---------------------------------------------------- 
--- Referiu que as despesas com pessoal atingiram 27,6% do total da despesa realizada. ---------- 
--- Nas grandes opções do Plano, o capítulo onde houve maior investimento foi no Ambiente e 
Saneamento (26%), seguido de Infra-estruturas Viárias (16,7%), Urbanismo e Habitação (12,8%) 
e Cultura, Desporto, Juventude e Turismo (9%) e Educação (também 9%). ---------------------------- 
--- Sobre a descrição das actividades e diversas iniciativas, referiu que as obras possíveis de 
realizar com recurso a financiamentos comunitários foram: todas as obras do POLIS, as obras 
financiadas directamente através da CCDR e as obras financiadas pelo FEDER realizadas 
através da CULT (enumerou as obras constantes na pág. 60 do documento). ------------------------- 
--- Realçou ainda que as questões relativas a pessoal evidenciaram uma maior produtividade 
dos trabalhadores da Câmara. Durante o ano 2006 trabalharam no Município de Azambuja 268 
trabalhadores, dos quais 228 fazem parte do quadro de pessoal, 29 em prestação de serviço e 
10 noutras situações. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os objectivos da Câmara, relativamente a limites legais, foram atingidos, isto é, o 
endividamento líquido não excedeu o ano de 2005 e os limites com pessoal ficaram aquém de 
2005, com um saldo de 360 mil euros.---------------------------------------------------------------------------- 
--- Informou ainda que estão presentes os técnicos da Divisão Financeira para esclarecer 
quaisquer dúvidas.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo que a Derrama é uma tentativa, quase 
deliberada, da Câmara em arrasar com o comércio em Azambuja. --------------------------------------- 
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--- Questionou o facto do aumento de capital social na Águas do Oeste ter sido aprovado com 
data-valor de 28 de Dezembro de 2006, mas na pág. 78, no quadro Entidades Participadas o 
valor é de 538.965,50€, não está incluída a actualização. Também o capital social da Resioeste 
apresenta uma pequena discrepância, no relatório de 2005 era de 72.838,00€, este ano o valor é 
de 72.870,00€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Manuel Rocha referiu que como está em regime de substituição do Sr. 
Vereador António Nobre, não levantará nenhuma questão. ------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a Derrama diminuiu de forma a contribuir para a retoma da 
actividade económica dos agentes produtivos do Município.------------------------------------------------ 
--- A Dra. Irene Lameiro esclareceu que a data-valor de 28 de Dezembro visava a Águas do 
Oeste, para a Câmara é impossível que o aumento de capital seja feito com essa data. ------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos reafirmou que se a data-valor da alteração ao capital 
social da Águas do Oeste é 28 de Dezembro de 2006, deveria vir nesta prestação de contas, por 
isso considera a justificação inaceitável. ------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a Resioeste questionou se não houve facturas aceites em 2006 e se a Águas do Oeste 
é o único fornecedor com facturas em recepção/ conferência.---------------------------------------------- 
--- A Dra. Irene Lameiro explicou que existem serviços e facturas que não são sujeitos aos 
trâmites normais, devido à sua especificidade, como a electricidade, telefone e a Águas do 
Oeste. Ao longo do ano são recebidas facturas e notas de crédito sobre valores facturados. 
Todas as prestações de serviços às quais não se pode fazer uma consulta prévia pela Secção 
de Aprovisionamento e cabimentação prévia pela Secção de Contabilidade, ficam nesta situação 
de recepção/ conferência.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ainda sobre a Águas do Oeste, o Sr. Vereador António José Matos, questionou que quando 
foi aprovado a aumento de capital social, a Câmara ficou credora de 885.638,37€, como tal 
deveria ser referido como crédito a terceiros (activos). ------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que o crédito da Câmara sobre a Águas do Oeste é relativo à 
avalização do património de saneamento. ----------------------------------------------------------------------- 
--- A Dra. Irene Lameiro acrescentou que o crédito à Águas do Oeste vem referido na pág. 77 – 
Imobilizado, na rubrica Outras Construções e Infra-estruturas. --------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou se o activo financeiro (pág. 74) e o activo 
financeiro (quadro da pág. 70), no valor de 534.410,00€ têm ambos a ver com a Águas do Oeste 
porque na pág. 78 o valor é de 538.965,50€, havendo uma discrepância.------------------------------- 
--- A Dra. Irene Lameiro esclareceu que a discrepância de valores se deve ao facto de, aquando 
o aumento do capital social na Águas do Oeste, primeiramente houve a participação inicial de 
5%, esses contabilizados em 2006. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente acrescentou que os valores constantes na pág. 78 são a globalidade dos 
activos financeiros e na pág. 70 estão os activos financeiros realizados em 2006. Os valores são 
diferentes porque já tinha havido uma realização ao capital social da Águas do Oeste.-------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou a diferença de tratamento da facturação da 
Águas do Oeste e da Resioeste. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que, na Resioeste não houve aprovação pelos Municípios 
(apesar de não terem a maioria do capital social) dos valores facturados. Na Águas do Oeste os 
valores estão estabelecidos em contrato, há apenas a conferência de situações pontuais. --------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que, em termos de impostos directos e despesas 
com Pessoal o Relatório denota bons indicadores, mas como continua com dúvidas 
relativamente à Resioeste e não concorda que a última tranche de aumento de capital social da 
Águas do Oeste, aprovado com data-valor de 28 de Dezembro de 2006, não esteja reflectido, o 
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que alteraria o equilíbrio entre o activo e o passivo. Por tudo isto o PSD não poderá votar 
favoravelmente esta proposta.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira questionou o que são os enclaves (pág. 23). ----------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que os enclaves são um programa especial estabelecido entre a 
Câmara e o Centro de Emprego para pessoas portadoras de deficiência. Actualmente o 
programa abrange três funcionários, prevendo-se o seu alargamento para mais duas pessoas.--- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 24 / P / 2007 aprovada por maioria com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), uma abstenção (Grupo da CDU) e dois votos contra (Grupo do 
PSD). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 7 – Aplicação dos Resultados Líquidos do Exercício – Proposta Nº 25 / P / 2007 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o disposto no ponto 2.7.3. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, que determina que quando houver saldo positivo na conta 59-Resultados 
Transitados, o seu montante pode ser aplicado da seguinte forma: --------------------------------------- 
--- a) reforço do Património; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) constituição ou reforço de reservas;------------------------------------------------------------------------ 
--- o ponto 2.7.3.4 do POCAL, que obriga ao reforço do Património até que o valor da conta 51-
Património corresponda a 20% do activo líquido; -------------------------------------------------------------- 
--- o ponto 2.7.3.5 do POCAL, no qual se deve constituir o reforço anual da conta 571-Reservas 
Legais pelo valor mínimo de 5% do resultado líquido do exercício.---------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. a transferência do resultado líquido do exercício no valor de 982.619,31€ para a conta 59-
Resultados Transitados;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. a constituição de Reservas Legais no montante de 49.200€; ---------------------------------------- 
--- 3. o Reforço do Património no valor de 933.419,31€.” ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que os resultados líquidos do exercício foram no valor de 
982.619,31€ e nesta proposta a sua distribuição segue as normas legais, isto é, 5% para 
reservas legais, ou seja, 49.200,00€ e 95% para reforço de património, ou seja, 933.419,31€. ---- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 25 / P / 2007 aprovada por maioria com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
Ponto 8 – Revisão Orçamental – Proposta Nº 26 / P / 2007---------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a viabilidade legalmente prevista de aplicação do saldo relativo à Gerência de 2006 numa 
Modificação ao Orçamento, revestindo esta a forma de Revisão Orçamental;-------------------------- 
--- o valor do saldo da Gerência de 2006 – 3.395.773,76€. -------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. A aprovação de uma Modificação ao Orçamento, materializada na 1ª Revisão ao Plano 
Plurianual de Investimentos, ao Plano de Actividades Municipais e aos Orçamentos da Receita e 
da Despesa, nos termos da alínea c), do nº 2, do art. 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
com as alterações introduzidas. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. Que a deliberação a aprovar esta proposta seja sujeita à aprovação da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea a) do art. 64º, conjugado com a alínea b) do nº 2, do art. 53º do 
citado diploma.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



16.Abr.2007 
 
 

 11 

--- O Sr. Vereador António José Matos questionou se o reforço da rubrica 070101 – Terrenos, 
reflecte a pretensão da Câmara adquirir algum terreno já definido e a que se deve o reforço da 
rubrica Instalação de Serviços. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que os terrenos pretendidos se situam nas imediações do novo 
Centro de Saúde e o reforço da rubrica Instalação de Serviços destina-se ao Parque Oficinal 
Municipal – POM onde será instalado o Arquivo Municipal. -------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 26 / P / 2007 aprovada por maioria com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------- 
Ponto 9 – Abertura de Conta Bancária – Proposta Nº 29 / P / 2007 ----------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que nos termos do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), bem como no art. 
11º do Regulamento de Controlo Interno e, ao nível dos métodos e procedimentos de controlo 
das disponibilidades, a abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do órgão 
executivo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a homologação da candidatura ao Eixo 2, do Programa Operacional da Região de Lisboa e 
Vale do Tejo com a designação “Reordenamento Urbano do Campo da Feira de Azambuja”. ----- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a abertura de uma conta bancária na Caixa Geral de Depósitos, afecta exclusivamente a 
todos os movimentos financeiros relativos a recebimentos e pagamentos que decorram 
directamente do co-financiamento da referida candidatura.” ------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta 6ª fase do POLIS inclui o Campo da Feira, a zona em 
frente à Estação da CP, o troço interior entre as torres e a nova rotunda e a toponímia e 
sinalização da Vila de Azambuja. Esta proposta visa a abertura de uma conta bancária afecta 
exclusivamente a esta candidatura. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 29 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 10 – INFORMAÇÕES---------------------------------------------------------------------------------------- 
10.1 – Informação N.º 3 / P / 07 ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 19 de Março, que se anexam:--- 
--- 3ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 3ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.-------------------------------------------------------- 
--- 2ª Alteração ao Plano de Actividades.”------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
10.2 – Informação N.º 4 / P / 07 ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 10 de Abril, que se anexam: ----- 
--- 4ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 4ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.-------------------------------------------------------- 
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--- 3ª Alteração ao Plano de Actividades.”------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
10.3 – Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Fevereiro ---------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
10.4 – Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Março--------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
10.5 – Dr. António Jorge Lopes – Informa decisão do Tribunal da Relação de Évora --------- 
--- 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 dezoito horas e quarenta minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião. 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------ 
   
 
 
 


