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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2007. -----------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja.-------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e cinco minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de 
Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e 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 ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José Silva alertando para o facto de no Bairro da Ónia costumarem ocorrer 
corridas de carrinhos que fazem imenso barulho, pó e cheiro a combustível. Pretende saber se a 
Câmara tem conhecimento e se autorizou este tipo de evento, porque contactou a GNR tendo 
esta informado ter na sua posse documentação da Câmara a autorizar a realização do evento. --  
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara autorizou a realização do evento durante um fim-
de-semana, não há qualquer tipo de licença contínua. Acrescentou que é competência da GNR 
fiscalizar o cumprimento da Lei do Ruído. ----------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Eng. Nelson Santos reiterou que a licença passada pela Câmara foi para um evento 
pontual e assim que se realizou o evento e começaram a surgir reclamações a Câmara não 
passou mais nenhuma licença. Existe no Decreto-lei do Ruído, um artigo que atribui 
competências de actuação nesta área à GNR. Disponibilizando-se a arranjar fotocópias do 
referido decreto-lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente acrescentou que a única solução será falar com a direcção do GDA e com a 
GNR de modo a estarem atentos à ocorrência deste tipo de eventos.------------------------------------ 
--- Informou estarem presentes o Director do DIOM, Eng. Pedro Bourgard, o Chefe da Divisão de 
Ambiente, Eng. Nelson Santos e a Chefe da Secção de Águas, Sra. Sofia Silva para prestarem 
esclarecimentos acerca da facturação do mês de Setembro, alvo de algumas intervenções dos 
Srs. Vereadores e de reclamações por parte de munícipes.------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Eng. Pedro Bourgard que informou que a facturação da água do mês de 
Setembro resulta da aplicação directa do Regulamento em vigor. Admite que o Regulamento não 
é perfeito mas evidencia que o mesmo possui orientações baseadas em Leis gerais do país, na 
experiência de outros municípios, no PEAASAR (Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais) e nas Directivas da Comunidade Europeia. Reflecte 
preocupações sociais mas também fortes penalizações, através de escalões, para os excessos 
de consumo, de modo a desincentivar o consumo exagerado de água. Nos primeiros escalões, 
existe protecção social dos munícipes que gastam pouca água e que têm fracos recursos 
económicos mas consoante aumentam os escalões aumentam as tarifas, que no 4º escalão são 
bastante pesadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Por motivos operacionais a Câmara, no mês de Agosto não faz contagens mas o 
Regulamento tem uma cláusula que refere que a facturação é feita por estimativa com base nos 
dois últimos consumos válidos, ou seja, aos meses de Maio e Junho. No mês de Setembro, 
porque os valores da estimativa ainda não atingiram os picos dos meses de Verão, verifica-se 
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um desfasamento do valor estimado e o verdadeiro consumo. Por tudo isto, o acerto do mês de 
Setembro é normalmente muito elevado, e como o 1º escalão é até 5m³, não há qualquer 
hipótese de serem cobrados outros valores, pois o sistema está informatizado. ----------------------- 
--- O problema pode ser atenuado se os consumidores comunicarem (através do telefone ou de 
postal) a leitura do contador no mês de Agosto. Estas pessoas pagam o consumo efectivo. ------- 
--- Há que consciencializar as pessoas para as formas de consumo de água racionalizado, pois 
os excessos que cometem, principalmente no Verão, agravam em muito a facturação da água, 
que cada vez mais é um bem necessário escasso e caro.--------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos referindo que discorda com o facto da falta de 
contagem no mês de Agosto, passar para a facturação de Setembro parte do consumo, uma vez 
que o referido mês, como mais quente, será o pico do consumo, estimado em meses de menor 
consumo. Toda esta situação irá fazer com que o valor cobrado em Setembro atinja valores 
muito elevado do 4º escalão.---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Eng. Pedro Bourgard admitiu haverem situações pontuais em que as pessoas são 
prejudicadas pela facturação por estimativa mas na maioria dos casos, as pessoas pagam em 
Setembro aquilo que pagariam em Agosto.----------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente referiu que poder-se-á estudar alterações a fazer ao Regulamento, que vise 
resolver esta situação, mas a resolução poderá criar outros casos pontuais. Há que se estudar 
muito bem toda esta situação. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal solicitou a inclusão, na Ordem de Trabalhos, das suas Propostas 
nº 53 e 54 / V-ML / 2007.---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a inclusão das referidas propostas.---------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos considerando ser errado que sejam os 
munícipes a saber se estão ligados à rede de esgotos ou à rede separativa de águas, considera 
que esta é uma incumbência da Câmara, que deve ter também em atenção a cobrança das 
tarifas de saneamento, pois há munícipes que a pagam indevidamente. -------------------------------- 
--- Sobre um assunto mundialmente noticiado, o Tratado de Lisboa, referiu que apesar de ver  e 
ler notícias e de pesquisar, não conseguiu ter acesso ao conteúdo do documento, daí o seu 
desconhecimento e da população em geral, acerca do que se passou em Lisboa. Considera que 
a União Europeia é cada vez mais competitiva e menos solidária. ---------------------------------------- 
--- Questionou a existência de um aterro sanitário entre Azambuja e Ota e solicitou uma relação 
de valores facturados e pagos à AdO e à Resioeste. --------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente sublinhou a intervenção sobre o Tratado de Lisboa e manifestou as mesmas 
preocupações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Há muitos locais onde a Câmara não aplica qualquer tarifa de saneamento mas há sistemas 
parciais sem registo de cadastro, que para a Câmara é impossível saber, só se as pessoas 
comunicarem à Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não existe um aterro sanitário entre Azambuja e Ota, existe um aterro de materiais 
resultantes de demolições dos quais se excluem materiais orgânicos e perigosos, RIB – 
Resíduos Industriais Banais, licenciado pela CCDR, com base me informação da Câmara. -------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que sobre o Tratado de Lisboa acrescentou que 
considera inadmissível que o Governo não pondere a realização de consulta democrática ao 
eleitorado, que constaram de promessas políticas eleitorais. Referiu ainda a dualidade de 
critérios da Presidência Portuguesa da União Europeia, que foi paradigmática em alguns 
processos referendários ocorridos noutras partes do mundo.----------------------------------------------- 
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--- Chamou a atenção para alguns acontecimentos ocorridos na Assembleia da República sobre 
o PIDDAC. São conhecidos os esforços da Câmara para recuperação do Palácio Pina Manique, 
e por isso o PCP apresentou uma proposta para esta intervenção ser incluída em PIDDAC mas 
a proposta foi rejeitada com os votos contra do PS, PSD e CDS-PP. Outra proposta apresentada 
dizia respeito à variante alternativa à EN366, também rejeitada com os mesmos votos contra.---- 
--- Solicitou informação sobre o pedido efectuado acerca da recolha de resíduos sólidos. ---------- 
--- Acrescentou que na sessão de 03 de Dezembro foi-lhe entregue uns mapas com dívidas a 
terceiros a curto prazo e no que diz respeito à AdO e à Resioeste, as contas não coincidem. 
Continua a Câmara a insistir em prazos de pagamento a 60 dias mas nestes casos há dívidas 
do anterior mandato por liquidar. As taxas cobradas não vão para o devido destino, há facturas 
em conferência da AdO mas o passivo credor ronda os 2 milhões de euros. Concluiu que existe 
um endividamento a curto prazo no valor de 3.129.345,48€.------------------------------------------------ 
--- Sobre a resposta ao pedido de informação relativo ao movimento da urgência no Hospital de 
Vila Franca de Xira de utentes do município de Azambuja dentro do período de encerramento do 
Centro de Saúde, por coincidência é o mesmo que justificou o encerramento das urgências 
nocturnas, 7 utentes/ diários entre as 22 e as 8 horas. Irá por outros meios confirmar a 
veracidade desta informação.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que sobre o PIDDAC irá continuar a lutar contra o seu próprio 
partido para que possa fazer alguma intervenção no Palácio Pina Manique.---------------------------- 
--- O relatório de resíduos sólidos está em fase de conclusão e será entregue brevemente.-------- 
--- Sobre os pagamentos a 60 dias (e a menos) teve na altura o cuidado de referir as três 
excepções: AdO, Resioeste e Pisoeste. Nestes casos há dívidas acumuladas porque existe um 
conjunto de acertos a regularizar.---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente referiu que os dados sobre as urgências foram fornecidos pelo Director 
do Centro de Saúde, podendo o Sr. Vereador confirmar os dados pessoalmente.--------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um breve intervalo. --------------------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Prorrogação do Prazo de Execução das Empreitada: -------------------------------------- 
 – Reordenamento Urbano do Núcleo Central de Azambuja – Proposta nº 30 / VP / 

2007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que a empreitada 59/05: Reordenamento Urbano do Núcleo Central de 
Azambuja, foi adjudicada à firma Asibel, S.A. ------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o pedido de prorrogação do prazo de execução apresentado pelo empreiteiro, e 
a informação de 04-12-2007 do DIOM, que considera justificáveis as razões.-------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que seja ratificado o despacho do Sr. Presidente de Câmara de 10 de Dezembro de 2007, 
favorável à prorrogação do prazo de execução da referida empreitada por mais 30 dias.” ---------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta visa a prorrogação do prazo para 
execução da empreitada de Reordenamento Urbano do Núcleo Central de Azambuja, uma vez 
que os comerciantes solicitaram o adiamento das obras no Rossio para depois do período 
natalício de modo a não serem prejudicadas as vendas.----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que as razões relativas aos comerciantes não são as 
únicas apontadas na informação, mais uma vez são reiteradas as dificuldades por ausência de 
cadastro das diversas ruas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Na sua perspectiva deveria ter havido melhor fundamentação para que se aceite com maior 
ponderação o pedido efectuado, pois não há justificação cabal para a transferência de frente de 
obra e para tal considera o aumento do prazo muito elevado. ---------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos reiterou o desacordo com a metodologia usada para 
execução das obras, devido aos imensos incómodos causados. ------------------------------------------ 
--- Referiu ainda que a informação do DIOM reconhece que “tem havido lacunas de 
operacionalidade por parte do adjudicatário (em recursos próprios ou subcontratados) em várias 
fases da obra, podendo-se afirmar que se nos trabalhos tivessem sido empregues os recursos 
previstos em proposta, já poderia ter sido concluída.” -------------------------------------------------------- 
--- Por tudo isto não é a favor da prorrogação do prazo. ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a Câmara anda permanentemente a vistoriar a execução 
desta empreitada mas houve uma primeira fase que correu muito mal e não foi feita a rescisão 
da obra devido ao “pressing” dos fundos comunitários. Nos últimos meses a obra tem corrido 
bem mas não se pode recuperar o atraso da fase inicial, e por isso este pedido de prorrogação 
de execução da empreitada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre acrescentou que estes argumentos já foram apontados para o 
prazo inicial de execução da empreitada, para a primeira prorrogação de prazo e agora, para 
nova prorrogação por mais 30 dias. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que quando os serviços fizeram o programa de concurso e 
caderno de encargos tiveram em conta que numa parte muito significativa da intervenção não 
havia cadastro mas esperava-se encontrar uma situação normal, ou seja, uma rede de água, 
uma rede de esgotos e uma rede eléctrica. Neste caso apareceram mais do que uma de cada, o 
que é imprevisível em qualquer circunstância.------------------------------------------------------------------    
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 30 / VP / 2007 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------- 
 – Rede de Esgotos de Torre Penalva – Proposta nº 31 / VP / 2007---------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que a empreitada 54/06: Rede de Esgotos de Torre Penalva foi adjudicada à 
firma Construções Vieira Mendes, Lda.--------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o pedido de prorrogação do prazo de execução apresentado pelo empreiteiro, e 
a informação de 22-11-2007 do DIOM, que considera justificáveis as razões.-------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que seja ratificado o despacho do Sr. Presidente de Câmara de 13 de Dezembro de 2007, 
favorável à prorrogação do prazo de execução da referida empreitada por mais 30 dias.” ---------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que neste caso a prorrogação do prazo de execução da 
empreitada de rede de esgotos de Torre Penalva, por mais 30 dias, prende-se com o facto de, 
no projecto a escavação em rocha rondar os 25% mas no terreno, verificou-se que rondará os 
98% da escavação total. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou o modo como se fez a primeira avaliação de 
que seriam 25% de escavação em rocha e 75% em terra.--------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que foram os serviços que fizeram a avaliação, que normalmente 
é feita a olho e neste caso apesar de haver zonas cultiváveis, o subsolo é composto na 
generalidade por rocha. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre acrescentou que este é mais um erro de projecto de má 
avaliação dos solos. Não compreende que com o conhecimento do local se faça uma previsão 
(25%) tão abaixo da realidade (98%).-----------------------------------------------------------------------------  
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 31 / VP / 2007 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------- 
Ponto 2 – Cedência do Direito de Utilização do Palácio Frederico Arouca, em Alcoentre – 

Proposta Nº 94 / P / 2007 ----------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente não participou na discussão e votação da proposta por pertencer aos 
Corpos Dirigentes do Centro Social e Paroquial de Alcoentre.---------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que o Centro Social e Paroquial de Alcoentre desenvolve um trabalho de 
comprovado mérito na área da Acção Social;------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a criação de um Centro de Dia para Idosos por parte do Centro Social e 
Paroquial é uma iniciativa que permitirá o combate à exclusão social e a promoção social da 
freguesia, pelo que merece ser incentivado e apoiado;------------------------------------------------------- 
--- Considerando que o Município é proprietário do Palácio Conselheiro Frederico Arouca;--------- 
--- Considerando que é atribuição do Município de Azambuja apoiar e comparticipar no apoio a 
actividades de natureza social, nos termos do artigo 64º, nº 3, al. b) da Lei das Autarquias 
Locais, Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ----- 
--- Considerando que é da competência dos órgãos municipais realizar investimentos no apoio à 
construção de centros de dia para idosos e participar em projectos de acção social de âmbito 
municipal, de acordo com o disposto no art. 23º, nº 1 e nº 3 da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro. 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal delibere ceder ao Centro Social e Paroquial de Alcoentre o direito de 
utilização do Palácio Frederico Arouca para a instalação de um Centro de Dia para Idosos, nas 
condições definidas em minuta de Protocolo que junto se anexa.” ---------------------------------------- 
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Entre------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, adiante designado por Município, 
aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim António Neves Ramos, e - 
--- O Centro Social e Paroquial de Alcoentre, contribuinte fiscal nº 501 658 637, adiante 
designado por Centro Social e Paroquial, representado pelo seu Presidente, Pe. Jorge 
Ferregatão Neves Figueira,------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- E considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. As atribuições do Município previstas no artigo 64º, nº 3, al. b) da Lei das Autarquias Locais, 
Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e no art. 
23º, nº 1 e nº 3 da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro; -------------------------------------------------------- 
--- II. Que o Centro Social e Paroquial de Alcoentre desenvolve um trabalho de relevante 
interesse social na freguesia de Alcoentre; ---------------------------------------------------------------------- 
--- É celebrado o presente Protocolo, o qual se rege pelas seguintes cláusulas:----------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Pelo presente Protocolo o Município de Azambuja cede a título gratuito ao Centro Social e 
Paroquial de Alcoentre o direito de uso das instalações do Palácio Frederico Arouca, em 
Alcoentre, excepto o rés-do-chão, para funcionamento do Centro de Dia.------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Centro Social e Paroquial obriga-se a observar as seguintes condições: ------------------------- 
--- a) Não aplicar o imóvel a fim diverso do previsto no presente protocolo; ----------------------------- 
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--- b) Conservar e preservar o imóvel, efectuando as reparações correntes que para o efeito 
venham a ser necessárias; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- c) Pagar os consumos de água e energia decorrentes da utilização das instalações;------------- 
--- d) Facultar, a título gratuito e quando solicitado, a utilização do edifício para actividades de 
natureza social e cultural, da iniciativa do Município ou por ele patrocinadas. -------------------------- 
--- A realização de quaisquer obras de conservação ordinária, extraordinária ou de beneficiação 
depende de prévia autorização escrito pelo Município. ------------------------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Incumprimento ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O incumprimento de qualquer condição fixada no presente Protocolo ou resultante da lei 
confere à parte não faltosa o direito de o denunciar e fazer cessar imediatamente. ------------------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Vigência -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Protocolo entra em vigor imediatamente após a sua assinatura e tem duração de 
quinze anos, renováveis automaticamente por sucessivos períodos de cinco anos, se nenhuma 
das partes o denunciar com a antecedência de seis meses antes de cada período de vigência.--- 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Regime Supletivo--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A cedência de instalações prevista no presente Protocolo fica sujeita ao disposto nos artigos 
1129º a 1141º do Código Civil.”-------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta vem no sentido de estabelecer, com o Centro 
Social e Paroquial de Alcoentre, o protocolo para cedência, por 15 anos, de parte do Palácio 
Conselheiro Frederico Arouca para instalação do Centro de Dia. Esta é a única IPSS que opera, 
em termos de apoio social, na freguesia e manifestou disponibilidade para montagem do Centro 
de Dia, tendo já conseguido um pré-acordo com a Segurança Social.------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre reiterou uma chamada de atenção, uma vez que esta intenção 
da Câmara nunca foi objecto de publicitação junto da população da freguesia, onde esta 
cedência não é pacífica.----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considera que a proposta é omissa nos fundamentos e objectivos de colaboração, limita-se a 
ceder uma infra-estrutura, que custou à Câmara cerca de 600.000€. Não há objectivos fixados 
em termos de intervenção social. Esta proposta é um “cheque em branco”, pois não aponta a 
intervenção social decorrente da instalação do centro. Falta também um requisito legal para que 
esta deliberação possa ser eficaz, uma vez que se está a onerar património do Município, 
competência da Câmara e da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que as cláusulas do protocolo definem o objectivo de uso das 
instalações. A proposta não trata da alienação de património municipal, trata da cedência de uso 
e gestão de património municipal a uma instituição de carácter social do concelho. ------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre reiterou que a Lei das Autarquias Locais trata a alienação e a 
oneração (de património municipal por 15 anos), que será a atitude da Câmara ao aprovar esta 
proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente afirmou que irá ressalvar a hipótese de submeter a proposta à Assembleia 
Municipal, se o consultor jurídico assim o entender.----------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foram a Proposta n.º 94 / P / 2007 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por maioria, com cinco votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção 
(Grupo da CDU). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3  – União, Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha: Redução de taxas – 

Proposta Nº 93 / P / 2007 ----------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que no âmbito do processo nº 22/03-EUC, em nome de União, Desporto e 
Recreio de Vila Nova da Rainha, foi licenciada a construção de um edifício destinado a sede da 
associação;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que o valor das taxas devidas pela emissão do alvará de licença de construção 
e já liquidadas é de 2.393,90€; ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a requerente é uma pessoa colectiva de utilidade pública que veio 
apresentar pedido no sentido de obter a redução do valor das taxas acima referido em 90%;------ 
--- Considerando a competência prevista no artigo 88º e com base na faculdade contida no nº 3 
do artigo 47º do Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e das Taxas e 
Compensações em vigor no município.--------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal delibere reduzir em 90% o valor das taxas devidas no âmbito do 
processo acima referido, fixando-se em 239,39€ o valor das taxas a pagar pela requerente.”------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta trata a apreciação de pedido de redução de 
taxas de urbanização a aplicar à União, Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha, para 
licenciamento de edifício destinado a instalação da sua sede social. O Regulamento Municipal 
da Urbanização e Edificação e das Taxas e Compensações, prevê que as entidades de utilidade 
pública possam ter reduções até 90%, neste caso a taxas a cobrar fixar-se-ão em 239,39€. ------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 93 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 4  – 1º Concurso Literário do Concelho de Azambuja – Normas – Proposta nº 51 / 

V-ML / 2007------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que no âmbito das competências atribuídas às autarquias locais através do 
Dec. Lei nº 159/99 cabe às mesmas: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- apoiar o desenvolvimento de actividades complementares de acção educativa na acção pré-
escolar e no ensino básico (art. 19º, alínea e);------------------------------------------------------------------ 
--- apoiar actividades culturais de interesse municipal (artigo 20º alínea g); ----------------------------- 
--- Considerando ainda que cabe às Bibliotecas Municipais “o desenvolvimento da literacia, das 
competências de informação, do ensino – aprendizagem e da cultura” (UNESCO 1999) 
promovendo actividades que possam fazer cumprir estes objectivos. ------------------------------------ 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A aprovação das Normas para o 1º Concurso Literário do Concelho de Azambuja.” -------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta visa a aprovação das normas para 
o 1º Concurso Literário do Concelho de Azambuja, trabalho de incentivo à leitura e à dinâmica 
das bibliotecas escolares, realizado em parceria com os Agrupamentos Escolares. ------------------ 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira questionou: os prémios do concurso, uma vez que não está 
explícito o local onde utilizar os cheques de compra; a escolha dos representantes das escolas 
para o júri; a selecção do escritor que integrará o júri; e se haverá renovação anual do júri. -------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que o cheque de compra será utilizado para aquisição 
de livros, uma vez que um dos objectivos do concurso é o incentivo à leitura; serão os 
agrupamentos ou os conselhos executivos a escolher o representante da escola no júri; o 
escritor será convidado pela Câmara a integrar o júri; e a renovação do evento (e do júri) será 
baseada num estudo que avaliará o interesse e a participação dos munícipes. ------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 51 / V-ML/ 2007 aprovada por unanimidade. ------- 
Ponto 5  – Alteração ao Quadro de Pessoal – Proposta Nº 95 / P / 2007--------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
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--- “Considerando que os processos de organização estrutural e funcional das entidades, 
publicas ou privadas, devem ser adaptáveis às necessidades emergentes de novas atribuições, 
novos métodos de trabalho e alterações legislativas; --------------------------------------------------------- 
--- Considerando a existência de funcionários a desempenhar funções não coincidentes com as 
categorias/ carreiras em que se encontram inseridos; -------------------------------------------------------- 
--- Considerando que os pressupostos anteriores fundamentam a necessidade de efectuar 
acertos ao Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Azambuja. -------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Nos termos da alínea a) do nº 6 do art. 64º da Lei das Autarquias Locais (LAL) e alteração 
ao Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Azambuja (em anexo). --------------------------------- 
--- 2. Que a presente proposta seja posteriormente remetida à Assembleia Municipal, de acordo 
com a alínea o) do nº 2 do art. 53º da LAL.” --------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta alteração ao quadro de pessoal visa complementar a 
trazida na anterior sessão, uma vez que por lapso faltou incluir a criação de um lugar para a 
categoria profissional de calceteiro. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 95 / P / 2007 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).-------------------------- 
Ponto 6  – Toponímia – Alcoentre – Proposta Nº 96 / 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 Alcoentre deliberou propor à Câmara a atribuição dos topónimos 
“Beco do Vale Vigário” em Vale Vigário ao arruamento que se inicia na Rua Vale Vigário, sem 
fim definido e, “Beco da Junqueira” em Tagarro ao arruamento que se inicia na Rua da 
Junqueira, sem fim definido.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara delibere aprovar a atribuição dos topónimos “Beco do Vale Vigário” e “Beco da 
Junqueira” aos arruamentos indicados nas plantas anexas e que integram a presente proposta.”  
--- O Sr. Presidente esclareceu que a Assembleia de Freguesia de Alcoentre propôs à Câmara a 
atribuição do nome “Beco da Junqueira” e “Beco do Vale Vigário” a arruamentos das localidades 
de Tagarro e Casais das Boiças, respectivamente, assinalados nas plantas anexas à proposta.-- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 96 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 7  – Programa de Atribuição de Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos ------------ 

– Proposta nº 32 / VP / 2007-------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A.P.S.F. residente na freguesia de Azambuja habita sozinha em casa própria, com problemas 
de habitabilidade, nomeadamente a inexistência de casa de banho;-------------------------------------- 
--- A.P.S.F. sofre de alguns problemas de saúde, sendo acompanhada pelo Centro de Saúde de 
Azambuja e pelo Hospital Júlio de Matos;------------------------------------------------------------------------ 
--- A.P.S.F. subsiste apenas com a prestação de Rendimento Social de Inserção;-------------------- 
--- O Munícipe vai beneficiar do apoio da Segurança Social Serviço Local de Vila Franca de Xira 
para suportar a totalidade dos custos da mão de obra, através de atribuição do apoio 
complementar da prestação de Rendimento Social de Inserção e do apoio da Acção Social; ------ 
--- De acordo com o parecer técnico do Engenheiro do DIOM, a habitação necessita da 
construção da casa de banho assim como o acesso à mesma. -------------------------------------------- 
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--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A situação seja integrada no Programa de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos, com material no valor de 1500,00€ acrescido de 21% de IVA, que tem 
pagamento no Código do Plano 08.02.05 da Rubrica 03/02.01.21.” --------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta visa a atribuição de 1.500,00€ em 
material para melhoramento das condições habitacionais de uma família integrada no Programa 
de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos.--------------------------------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 32 / VP / 2007 aprovada por unanimidade. --------- 

– Proposta nº 33 / VP / 2007-------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- M.L.O.T. e marido M.F.B. são um casal de idosos, cujo Sr. se encontra acamado e residem 
numa freguesia do Concelho; --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- M.L.O.T. e M.F.B. subsistem com base nas suas reformas, tendo ainda a seu cargo um filho 
solteiro, maior de idade que se encontra desempregado e que sofre de graves problemas de 
alcoolismo;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- M.L.O.T. e M.F.B. habitam em casa própria, com graves problemas de habitabilidade, tais 
como inexistência de instalação sanitária e telhado sem forro, o que torna a habitação bastante 
desconfortável; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- De acordo com o parecer técnico do Engenheiro do DIOM, será necessário proceder à 
construção da instalação sanitária e à colocação de forro na habitação;--------------------------------- 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A situação seja integrada no Programa de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos, com material no valor de 1836,70€ (com IVA incluído), que tem pagamento no 
Código do Plano 08.02.05 da Rubrica 03/02.01.21.” ---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta vem no sentido da anterior, neste caso o 
valor em material será de 1.836,70€.------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 33 / VP / 2007 aprovada por unanimidade. --------- 

– Proposta nº 34 / VP / 2007-------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Houve um incêndio na habitação do Sr. F.C.S.F. residente numa freguesia do Concelho de 
Azambuja; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Toda a habitação e recheio ficaram totalmente destruídos devido à gravidade do incêndio; ---- 
--- Que o agregado familiar é composto pelo próprio, esposa e filha maior de idade tendo ainda a 
seu cargo 2 netas menores e subsistem apenas com base no subsídio de desemprego do Sr. 
F.C.S.F.;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Foi solicitado apoio à Junta de Freguesia local para atribuição de algum material de 
construção civil e à Segurança Social Serviço Local de Vila Franca de Xira apoio para aquisição 
de alguns bens;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- De acordo com o parecer técnico do Engenheiro do DIOM, será necessário atribuir material 
para a reconstrução/ recuperação da habitação, nomeadamente ao nível da cobertura e da 
reparação das paredes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A situação seja integrada no Programa de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos, com material no valor de 2200,00€ (com IVA incluído), que tem pagamento no 
Código do Plano 08.02.05 da Rubrica 03/02.01.21.” ---------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que neste caso houve um incêndio na habitação, depois da 
análise dos danos causados, pelo Serviço Municipal de Protecção Civil, propõe-se a atribuição 
de 2.562,00€ em material. Solicitou a correcção do valor constante na proposta. --------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 34 / VP / 2007 aprovada por unanimidade. --------- 

– Proposta nº 35 / VP / 2007-------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- M.E.M.C.G. reside numa freguesia do concelho de Azambuja, com marido e 3 filhos menores 
de idade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- M.E.M.C.G. e o seu agregado familiar subsistem apenas com a prestação de Rendimento 
Social de Inserção e do vencimento do Programa Ocupacional para Carenciados que 
desenvolve na Junta de Freguesia Local, pois o seu marido encontra-se desempregado; ---------- 
--- A habitação não possui água canalizada, sendo este um bem essencial à qualidade de vida 
humana;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Devido à precariedade económica da família e de acordo com o Programa de Inserção da 
Medida de Rendimento Social de Inserção a colocação de água faz parte do referido acordo, a 
Segurança Social Serviço Local de Vila Franca de Xira suportará a totalidade dos custos da 
colocação de água;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que não existe documentos referentes à habitação. ------------------------------------------------------ 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município de Azambuja autorize a colocação de água na habitação deste agregado 
familiar.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta visa autorizar a colocação de água na 
habitação de uma família carenciada do município, uma vez que por não existirem documentos 
referentes à habitação a Segurança Social não pode fazê-lo. ---------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 35 / VP / 2007 aprovada por unanimidade. --------- 
Ponto 8  – Piscinas Municipais – Isenção de pagamento – Proposta Nº 52 / V-ML / 2007---- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as competências atribuídas às Autarquias pelo Decreto-Lei nº 159/99, no âmbito dos Tempos 
Livres e Desporto, nomeadamente no que concerne ao planeamento, gestão e investimentos em 
instalações e equipamentos para a prática desportiva e recreativa; --------------------------------------- 
--- que foram aprovadas pela Câmara, através da proposta nº 28/V-ML/2007, as Normas de 
Funcionamento do Complexo de Piscinas de Azambuja, bem como o Tarifário da Natação para 
o ano lectivo 2007/ 2008;--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o pedido efectuado pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Azambuja, para a 
isenção do pagamento da mensalidade das aulas de natação de três menores em 
acompanhamento por esta estrutura; ----------------------------------------------------------------------------- 
--- que a CPCJ considera que o agregado familiar destes menores não reúne as condições 
económicas que lhes permita efectuar o pagamento da referida mensalidade.------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que os menores T., S. e R. Penedos frequentem as aulas de natação usufruindo de isenção 
do pagamento da respectiva mensalidade.” --------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que depois de sinalizados três menores pela CPCJ, a 
Comissão considerou que deviam frequentar aulas de natação, mas como a família não reúne 
condições económicas propõe-se a isenção do pagamento da respectiva mensalidade. ------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 52 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
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Ponto 9  – Atribuição de Apoio Financeiro – Proposta Nº 50 / V-ML / 2007 ----------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a dinamização da vida cultural, recreativa e desportiva no Concelho deve ser estimulada 
pela participação efectiva dos cidadãos; ------------------------------------------------------------------------- 
--- a participação do atleta veterano Manuel Vaz Lourenço, munícipe do nosso Concelho, na 
edição de 2006 da Corrida de São Silvestre, na ilha de São Miguel; -------------------------------------- 
--- que devido à sua brilhante classificação nessa prova, foi convidado pela Associação de 
Atletismo de São Miguel, a participar na sua XVIIIª edição, que decorre a 21 de Janeiro de 2008;  
--- que a referida Associação apenas pode suportar a estadia do atleta e que o valor da viagem 
é de 290 euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição ao atleta de um apoio financeiro no valor de 145 euros, correspondente à metade 
do valor da sua viagem.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta vem no sentido de ser 
atribuído apoio financeiro no valor de 145€ a um atleta que irá representar o município na 
corrida de São Silvestre, na ilha de São Miguel, Açores.----------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 50 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 10 – Proposta Nº 53 / V-ML / 2007---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as responsabilidades das autarquias na promoção das actividades físicas e desportivas e de 
lazer (Dec. Lei 159/99);----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o papel que o Grupo Desportivo de Azambuja (GDA) tem desempenhado e desempenha na 
promoção de actividades físicas e desportivas;----------------------------------------------------------------- 
--- a utilização do pavilhão do GDA pelos alunos da EBI de Azambuja; ---------------------------------- 
--- a importância da rentabilização de recursos materiais, nomeadamente quando estão em 
causa dinheiros públicos; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a possibilidade de utilização conjunta, pela EBI e pelo GDA, de material desportivo. ------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a atribuição de uma verba de 2654,97€ ao GDA para aquisição de material desportivo, cuja 
utilização será efectuada pelo Clube e pelos alunos da EBI.” ----------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que como contrapartida da utilização do pavilhão do 
GDA (que terá despesas de luz, água, etc.) pelos alunos da EBI, propõe-se a atribuição de 
2.654,97€ para aquisição de material desportivo, cuja utilização será efectuada pelos atletas do 
Clube e pelos alunos da EBI. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 53 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 11 – Proposta Nº 54 / V-ML / 2007---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a família Lopes Cardoso pretende doar a esta Câmara Municipal, todos os livros 
descritos na listagem anexa; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- os livros mencionados têm aproveitamento e podem enriquecer a Biblioteca Municipal. --------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara delibere nos termos do disposto na alínea h) nº 1 do art. 64 da Lei 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aceitar a doação que família Lopes 
Cardoso pretende efectuar de todos os livros descritos na listagem anexa.” ---------------------------- 
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--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta visa aceitar a doação dos livros da 
família Lopes Cardoso, que ficarão afectos à Biblioteca Municipal.---------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 54 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 12 – Informações -------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.1. Informação N.º 17 / 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 04 de Dezembro, que se 
anexam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 17ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
--- 16ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos------------------------------------------------------- 
--- 13ª Alteração ao Plano de Actividades.” ---------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
12.2. Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Novembro----------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
12.3. C.M.A. – Departamento de Intervenção Sócio-Cultural-------------------------------------------- 
--- Relatório da reunião das bibliotecas escolares”------------------------------------------------------------- 
--- 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 vinte 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
   
 


