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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 18 DE JUNHO DE 2007. ------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima.---------- 
--- A reunião teve início às dezassete horas e trinta minutos e estiveram presentes, pelo Grupo 
do PS, o Sr. Presidente Joaquim António Neves Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu 
de Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, 
os Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira e, pelo Grupo 
da CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. -------------------------------------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente dirigiu uma saudação especial ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de 
Aveiras de Cima, a todos os elementos da Junta e a toda a população pela forma como foram 
recebidos e acompanhados na visita pela freguesia.----------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Espada Pereira referindo que há três meses (dia 19 de Março) esteve presente 
na sessão de Câmara, onde expôs a situação do Palácio Frederico Arouca, em Alcoentre e 
solicitou a libertação da garantia bancária a favor da Promocasa. Nessa altura o Sr. Presidente 
disse que precisaria de um mês para resolver a situação, passados três, as coisas estão piores 
porque a Promocasa teve que despender de mais 5.000€ para pagamento de juros. No dia 24 de 
Abril, recebeu um ofício da Câmara que informava que os valores dos preços unitários tinham 
sido aceites mas que os trabalhos adicionais não tinham. Anteriormente ao referido ofício, 
recebeu um fax, onde a Câmara dava autorização para a execução dos trabalhos adicionais no 
valor de 94.420,00€. O total de todos os trabalhos é de aproximadamente 164.000,00€. Informou 
ainda que tem imensa dificuldade em contactar com os serviços do DIOM e até à data ainda não 
recebeu resposta a dois ofícios enviados à Câmara.----------------------------------------------------------  
--- Solicitou que, de acordo com a hasta pública seja desbloqueada a garantia bancária, ficando 
retida apenas 10%. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Gonçalo Costa informando estar a explorar o bar da Filarmónica e que devido 
às chuvas intensas que se fizeram sentir, já por duas vezes ficou com o bar inundado. O prejuízo 
da segunda inundação foi elevado, pretendendo que a Câmara resolva a situação na rua.---------  
--- Interveio o Sr. Marcelo Oliveira apontando alguns problemas existentes na vila, pelos quais a 
Junta de Freguesia se tem batido (reabertura da Escola Grandella, ampliação do cemitério, 
jardim urbano, parques infantis, requalificação de algumas ruas, delegação municipal, maus 
cheiros na Rua Almeida Grandella, etc.). Questionou ainda sobre a vinda do novo aeroporto, 
sobre a pretensão da Câmara em avançar com o projecto da “nova” Aveiras e sobre as obras no 
“miolo” da vila de Aveiras de Cima.--------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vítor Pratas questionando a situação na Rua da Arameira, sugerindo que não 
se afunile as três linhas de água existentes numa só e que procedam à limpeza do saneamento 
que está ligeiramente entupido. Informou que em Aveiras de Cima existem imensos cães vadios, 
que se têm tornado um problema, devendo a Câmara levá-los para o canil municipal. Sobre 
questões relacionadas com o novo aeroporto referiu que, devido aos problemas e dúvidas que 
agora surgiram, vai esperar pelo desenrolar de toda a situação.-------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. António Lavado pretendo saber o ponto de situação do projecto da urbanização 
da Quinta do Mor, uma vez que já se arrasta há imenso tempo e existem imensas pessoas 
interessadas. Sugeriu que, na EN 366 (ao pé da Jodel) se coloque, provisoriamente, um espelho 
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pois quem vem do Vale das Tábuas, não tem visibilidade para entrar na EN 366. Alertou ainda 
para o facto de na Rua da Milhariça, na boca dos esgotos haver uma infestação de ratazanas, 
solicitando uma desinfestação no local. --------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Luís Varino afirmando ter ficado espantado com o facto de ter sido retirado o 
nome de Rua da Escola António Luís Santos, no Vale do Brejo. Segundo conseguiu apurar o 
processo foi mal conduzido e por isso terá voltado ao nome inicial Rua da Escola. Solicitou que a 
Câmara reconduza o processo, desta vez, com toda a conformidade e que a rua fique 
denominada Rua da Escola António Luís Santos, grande nome do toureio nacional e 
internacional.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre os esgotos, referiu que na altura em que a obra foi executada, chamou a atenção para 
o facto das ligações terem ficado, aproximadamente 0,5m acima do nível anterior, daqui advém o 
problema das inundações, que tem sido tão falado pelos moradores de Aveiras de Cima.----------  
--- Relativamente à questão da Promocasa, o Sr. Presidente informou que haverá uma reunião 
extraordinária (dia 19) em que serão discutidas propostas para aprovação da adjudicação 
definitiva e libertação da garantia no valor de 425.000€. Informou ainda que, todos os técnicos do 
DIOM têm instruções para reunir com a Promocasa sempre que forem solicitados 
esclarecimentos. O valor dos trabalhos a mais ultrapassa em muito os valores estabelecidos nos 
critérios da Câmara, assim sendo é necessário chegar a acordo com a Promocasa, daí haver 
uma reunião a agendar com o Sr. Vice-presidente.------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Espada Pereira reiterou que todos os orçamentos foram apresentados atempadamente 
ao DIOM e só depois da concordância dos serviços, o empreiteiro executou os trabalhos. A 
Promocasa já pagou ao empreiteiro o valor apresentado em orçamento e aceite pelos serviços, 
daí não considerar que tenha que haver acordo. A Promocasa agiu em conformidade, 
apresentou orçamentos, os serviços aceitaram-nos e só depois o empreiteiro executou os 
trabalhos a mais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Apelou ao bom senso da Câmara para que a questão seja resolvida, pois em juros sobre a 
garantia bancária a Promocasa já pagou 30.000€. ------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente referiu que as dúvidas existentes referem-se a orçamentos que não foram 
aprovados, daí a não libertação do total do valor da garantia bancária. ----------------------------------  
--- Sobre a rede de esgotos, referiu que o Sr. Vice já tomou apontamentos para que os serviços 
resolvam o problema. Na Rua da Arameira, irá ser lançado concurso para a rede de águas 
pluviais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- Ainda na presente reunião, será votado o projecto de Regulamento do Canil Municipal, que 
acompanha a conclusão da construção do canil, depois será sujeito a discussão pública e a nova 
aprovação da Câmara e da Assembleia Municipal, a partir daqui e após a conclusão do canil, 
haverá condições para a Câmara actuar na capturação de animais vadios.-----------------------------  
--- A tarifa de resíduos sólidos varia consoante o consumo de água mas só através da factura se 
pode verificar o que se passa. --------------------------------------------------------------------------------------  
--- Tomou nota relativamente à desratização.-------------------------------------------------------------------  
--- Sobre a Rua da Escola, em Vale do Brejo, informou que existe uma oposição dos moradores 
em atribuir o nome do forcado à rua, não por desconsideração pelo forcado mas por tradição do 
nome antigo, agravado pelo facto do processo de alteração de nome de rua ter sido mal 
conduzido. O processo inicia-se quando a Assembleia de Freguesia toma posição sobre a 
matéria, se for aprovada propõe à Câmara a atribuição de um novo nome, que é votado em 
sessão de Câmara.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ponto de situação da Quinta do Mor, o projecto de arquitectura foi aprovado no anterior 
mandato mas houve imensos problemas na conservatória do registo predial, na sequência de 
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várias reuniões, chegou-se à conclusão que o melhor seria “partir” a Quinta do Mor em dois (uma 
parte mais chegada a Aveiras de Cima e outra mais afastada, onde as propriedades são 
maiores). Para isso é necessário que o gabinete das Caldas da Rainha, que trabalha para a 
administração da Quinta do Mor, fizesse os projectos de especialidade que concluiria o processo 
de legalização mas surgiu novo problema, apontado pela EDP, que diz respeito ao inventário dos 
postes de transformação já existentes e dos postes de iluminação pública. A administração pediu 
o apoio da Câmara para resolver o problema com a EDP, houve muitos contactos e há 15 dias, a 
EDP deu parecer afirmativo à solução proposta. Neste momento há estes dois óbices à 
elaboração de todos os projectos de execução, que darão entrada na Câmara. -----------------------  
--- Relativamente ao “miolo” de Aveiras de Cima, os terrenos pertencem a sete proprietários, 
considera que há duas formas de intervir nesta zona, através de um PP que implicaria a 
cedência de uns proprietários em favor de outros, com as devidas compensações mas é um 
processo muito complexo, pois não há acordo entre os proprietários ou a Câmara adquirir todos 
os terrenos, também posta de parte porque o valor é muito elevado. Esgotadas estas hipóteses, 
a Câmara avançará com a solução de permitir à EMIA (como sociedade anónima, através da 
alteração do objecto social) adquirir os terrenos e avançar com um projecto de urbanização que 
valorize a componente pública.-------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara tem um Plano de Pormenor da “nova” Aveiras numa fase muito avançada, faltando 
apenas definir a questão do entroncamento da variante na EN 366. Entretanto começou-se a 
desenvolver o Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo – 
PROT.OVT que tem que estar pronto até ao final do corrente ano, por isso as revisões do PDM e 
dos PP ficaram suspensos até à aprovação do PROT.-------------------------------------------------------  
--- O novo aeroporto de Lisboa voltou a uma fase de estudos sobre a sua localização, o que veio 
contrariar a actuação da Câmara porque há uma série de situações adquiridas para o concelho 
em função da instalação do novo aeroporto na Ota. ----------------------------------------------------------  
--- Na Estradas de Portugal – EP, a Câmara conseguiu um novo traçado para o IC1 (Alenquer, 
Azambuja, Rio Maior), a duplicação da EN366 (Aveiras de Cima, Alcoentre), uma variante desde 
a saída a A1, que entroncará com a EN366 ao pé da Jodel, através da construção de uma nova 
rotunda e que segue até encontrar o novo traçado do IC2. --------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Carlos Ferraz questionando a actuação da Câmara relativamente ao desporto 
em Aveiras de Cima, uma vez que os miúdos, para jogar a bola, têm que saltar a vedação da 
escola e de quem é a responsabilidade dos semáforos em Aveiras de Cima, uma vez que nunca 
estiveram em funcionamento.---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Almeida solicitando esclarecimentos relativamente à legalização da 
Urbanização dos Chães, em Aveiras de Cima e se a Câmara vai ressarcir os proprietários que 
tiveram despesas com advogados para resolver a situação, uma vez que, em 2004 o Sr. 
Presidente referiu que a Câmara arcaria com as despesas do processo.--------------------------------  
--- Interveio o Sr. Jorge Frederico questionando o saneamento em Aveiras de Cima, nas Ruas da 
Arameira e da Ameixoeira, pois tem problemas de inundações na garagem e desde que a 
Câmara fez as obras, a situação tem sido um caos.-----------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que Aveiras de Cima tem três pavilhões e um campo de futebol 
para que os miúdos possam jogar a bola.------------------------------------------------------------------------  
--- Os semáforos na Rua Almeida Grandella foram colocados pela Estradas de Portugal, 
estiveram em funcionamento durante meio-dia e foi o caos total, com filas em ambos os 
sentidos, daí terem sido desactivados. ---------------------------------------------------------------------------  
--- Informou ainda que há dois processos relativos à zona dos Chães, o de Azambuja já foi 
julgado e não foi dada razão ao IGAT, o que faz julgar que em Aveiras de Cima a resolução será 
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a mesma e quando isso acontecer os interessados serão informados. Quem poderá ressarcir os 
moradores será o IGAT, quem levantou a questão e o Ministério Público que impôs a acção, não 
a Câmara que tomou a defesa. O que disse em 2004 foi que se, em sede de julgamento fosse 
dada razão à inspecção do IGAT, a Câmara como licenciadora dos projectos e loteamentos, teria 
que ressarcir as pessoas.--------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre a situação nas Ruas da Arameira e da Ameixoeira, a Câmara vai ver com o empreiteiro 
o que tem motivado este tipo de problema, pois tem gasto milhares de euros com as águas 
residuais e pluviais em Aveiras de Cima.-------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Francisco Lima, que na qualidade de morador da Rua do Progresso, referiu 
que quando chove fica com o quintal inundado. Sobre os contadores de água e a taxa de 
resíduos sólidos, questionou o porquê de pagar menos em Aveiras de Cima (onde habita) e mais 
nos Casais de Vale Coelho (onde tem uma casa inabitada), considerando que no concelho de 
Azambuja, compensa não ter água e ser-se “porco”, e que, a taxa de resíduos sólidos devia ser 
fixa, igual para todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Armindo Teodoro questionando se a Câmara tem conhecimento de quando 
reabre ao trânsito, a variante Aveiras de Cima/ Cartaxo.-----------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que a última informação apontava para Abril mas como a 
Estradas de Portugal lançou um concurso público para consolidação de uma moradia que se 
encontrava em risco de ruir, todo o processo é muito moroso, talvez por isso a empreitada se 
tenha atrasado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------       
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos congratulando-se pelo número de pessoas 
presentes para assistir à sessão de Câmara, considerando que talvez se devesse repensar o 
horário das reuniões para que um número maior de pessoas pudessem assistir.---------------------- 
--- Afirmou concordar com a preocupação em haver quintais desportivos para que as crianças 
possam praticar desporto livre, justificando-se a sua existência em locais mais populosos.--------- 
--- Sempre que se desloca a Aveiras de Cima ouve reclamações acerca dos esgotos. Aquando 
da aprovação do PDM, uma das justificações dizia respeito, às candidaturas a fundos 
comunitários para a realização das obras de saneamento, mas as pessoas só foram 
prejudicadas porque deixaram de construir por causa da RAN e da REN e porque não ficaram 
devidamente servidas em termos de esgotos. Considera que as pessoas de Aveiras de Cima 
têm uma força imensa perante a Câmara, por isso deixa o conselho para que não se calem até 
que o problema dos esgotos esteja resolvido. ------------------------------------------------------------------ 
--- Nos Casais de Vale do Brejo, na primeira rotunda, construiu-se uma estação elevatória que 
está cheia de água das chuvas, pressupõe que se a água consegue entrar, então também as 
águas dos esgotos conseguem sair, correndo-se o risco de inquinar os poços que se encontram 
nas redondezas. A solução da Câmara aponta para uma impermeabilização mas continua à 
espera do convite para assistir a tal intervenção. -------------------------------------------------------------- 
--- Espera que o aeroporto seja construído na Ota porque senão as pessoas serão muito 
prejudicadas, devendo a Câmara defender e tomar a defesa dos munícipes que foram 
prejudicados pelas restrições e que devem ser ressarcidos de todos os prejuízos decorrentes da 
não instalação do aeroporto na Ota.------------------------------------------------------------------------------- 
--- Manifesta a sua preocupação a uma alternativa à EN3, pois sendo proibido o trânsito pesado 
em Aveiras de Baixo e de Cima, a estrada que vem da EN1, pelos Casais das Comeiras, tem um 
trânsito intensíssimo de camiões e não foi concebida para tal. --------------------------------------------- 
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--- Duvida que o PROT esteja concluído até final do ano, uma vez que ainda não é certo que o 
aeroporto seja construído na Ota, defendendo que a actuação da Câmara não deve ficar 
totalmente dependente deste facto. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a “nova” Aveiras, questionou se o (s) proprietário (s) estava (m) de acordo com o Plano 
de Pormenor – PP. Pois há algum tempo, na Casa do Povo de Aveiras de Cima, o Sr. Presidente 
referiu que o PP era uma forma de organização, que não seriam os proprietários a vetar esta 
estratégia de desenvolvimento, apercebendo-se que houve agora uma mudança de ideias, pois 
agora o não entendimento dos proprietários põe em causa a concretização do PP no “miolo” de 
Aveiras de Cima.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considera inaceitável a metodologia para a realização das empreitadas em Azambuja (estão 
poucas pessoas a trabalhar, abrem buracos onde calha, não há uma programação ou 
fiscalização), os mesmos trabalhadores estão em quatro frentes diferentes. Esta situação 
prejudica muito os moradores das ruas em obras. Defende uma metodologia que permita 
efectuar as obras continuadamente.------------------------------------------------------------------------------- 
--- Chamou a atenção para uma rotura de água na Travessa do Gordo, que já dura há quinze 
dias e pela qual a Câmara ainda não tomou providencias. Considera que devia haver mais 
cuidado na gestão de dinheiros públicos e na conservação deste bem essencial que tende a 
escassear. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que convidará o Sr. Vereador a estar presente na 
impermeabilização da estação elevatória do Vale do Brejo. ------------------------------------------------- 
--- Sobre a Ota, referiu que há 40 anos começou a sentir-se a necessidade de construção de um 
novo aeroporto, altura em que se fizeram os primeiros estudos de localização (inicialmente 
haviam catorze locais, entre os quais Azambuja). Em 1999, e por razões ambientais, o Governo 
assumiu a opção Ota (ao invés de Rio Frio) para construção do novo aeroporto de Lisboa. Em 
2003 foi defendida, em Bruxelas, a opção Ota e foi promovida a inscrição em quadro comunitário 
das verbas necessárias à construção do novo aeroporto. Em 22 de Novembro de 2005, foi 
publicamente apresentado o faseamento, modelo de financiamento, etc., da Ota. Desde 1999 até 
ao presente ano, a Ota era um dado adquirido, só agora (2007) se contesta a construção do 
novo aeroporto na Ota. Actualmente, o Governo decidiu aguardar seis meses, para tomar 
alguma decisão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- Até à presente data, não tem indicação de que o PROT não estará concluído no final do ano, 
por isso não pode avançar com essa informação. ------------------------------------------------------------- 
--- Sobre as acessibilidades, tem informado a Câmara das “batalhas” que tem travado para que 
nesta matéria o concelho de Azambuja seja inteiramente integrado nas acessibilidades ao novo 
aeroporto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O PDM está condicionado pelo PROT mas este não é um problema do concelho de 
Azambuja, pois a generalidade dos PDM´s dos 308 municípios do país, são de 1995/ 96 e até 
agora nenhum foi revisto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente à variante à EN366 (desde a Guarita) foi inscrita no QREN e será incluída no 
âmbito de um acordo intermunicipal (Santarém, Cartaxo e Azambuja) para remodelação da EN3 
e da EN366. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No caso do PP da “nova” Aveiras tinha apenas um proprietário e por isso não houve 
necessidade de qualquer acordo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente à rotura na Travessa do Gordo não tinha conhecimento e irá providenciar a 
resolução urgente do problema.------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A programação das obras do POLIS 5 em Azambuja foi apresentada em debate público, 
depois de estudada pelos técnicos da Câmara e do empreiteiro. A população foi informada do 
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que está a ser rigorosamente seguido, as quatro frentes de obra não colidem umas com as 
outras e posteriormente serão iniciadas as restantes frentes. Compreende que qualquer 
intervenção cause alguns transtornos à vida dos munícipes mas sabe, por visitar as obras e falar 
com as pessoas, que estão preparadas para esses incómodos. ------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo que alguns incómodos permanecem 
mesmo quando terminam as obras, como em Aveiras de Cima. ------------------------------------------- 
--- Sobre o aeroporto, considera que o município, não pode estar refém de jogos nem de 
interesses de capitalistas, neste embate de forças entre os interesses na margem sul, na 
margem norte e na Portela +1. Considera que no meio destes jogos os portugueses serão os 
únicos prejudicados.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente às obras em Azambuja, concorda que as obras tenham que ser feitas mas 
considera que o método não está adequado, daí causar um maior transtorno às pessoas, não vê 
necessidade de estarem quatro frentes de intervenções com as mesmas pessoas a trabalhar em 
todas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. António Nobre referindo que dos locais visitados na freguesia de Aveiras de 
Cima, houve um que o deixou bastante preocupado, a expansão do actual cemitério, pela 
urgência da intervenção, espera que tenha uma rápida resolução.---------------------------------------- 
--- Sobre as intervenções do público presente tomou nota do descontentamento com o custo da 
água e entende que, com a concessão a privados do sistema de abastecimento de água, prevê 
que muito mais descontentamento/ críticas haverão por parte dos munícipes. Solicita informação 
à Câmara sobre os candidatos do concurso internacional para a concessão da água. --------------- 
--- Reiterou informação acerca do encerramento das urgências do Centro de Saúde de 
Azambuja e sobre o volume de urgências, do município, no Hospital de Vila Franca de Xira. ------ 
--- Questionou o ponto de situação do encerramento da escola básica dos Casais de Além.------- 
--- Reiterou o pedido de reapreciação de projectos, na sequência da deliberação da Comissão 
Nacional da REN, que deram entrada na Câmara. ------------------------------------------------------------ 
--- Para finalizar, referiu ter ficado preocupado com a conduta e honorabilidade do Município com 
a Promocasa. É a segunda vez que o seu representante se desloca a sessão de Câmara 
trazendo a questão da hasta pública do loteamento do Moinho Pequeno. Quando foi feita a hasta 
pública, não se deve ter discutido claramente os pressupostos que iriam presidir à intervenção. 
Houve um investimento de boa fé do ganhador da hasta mas na hora do acerto de contas, ainda 
há situações que põem em causa o contrato. Estas coisas deviam ter sido bem definidas quando 
foi feita a adjudicação mas se a cooperativa apresentou orçamentos que foram aceites e não 
contestados pelos serviços da Câmara e só agora, depois de concluída a obra, não aceitar os 
orçamentos, é trair a boa fé, à qual a administração pública tem que obedecer, lesando a 
cooperativa. Na proposta que será apreciada pela Câmara, não encontrou nada que confirme 
que a cooperativa tenha sido ouvida previamente à deliberação, o que considera essencial para 
boa aprovação da proposta.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a Promocasa, o Sr. Presidente respondeu não ter que haver lugar à audiência prévia 
porque a proposta partiu da Promocasa. O que ainda está por discutir é a diferença entre os 
425.000€ (já aceites) e os 625.000€ (apresentados pela Promocasa). ----------------------------------- 
--- Relativamente aos pedidos de reapreciação já tem a listagem elaborada e será entregue aos 
Srs. Vereadores assim que for possível. ------------------------------------------------------------------------- 
--- A escola de Casais de Além, está na iminência de encerrar porque a DREL tem o facto como 
consumado. No seu entender a única hipótese de reversão é os pais inscreverem as crianças na 
escola, de modo a totalizar mais de 10 alunos.----------------------------------------------------------------- 
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--- Mesmo com a pressão exercida para o não encerramento do serviço nocturno do Centro de 
Saúde de Azambuja, a decisão foi tomada e não acredita que seja reversível.------------------------- 
--- Sobre a concessão do sistema do abastecimento de água, há alguns grupos que adquiriram o 
caderno de encargos e que agora procuram esclarecimentos, o concurso encerra em meados de 
Julho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. António José Matos dizendo que o protagonismo não é sinónimo de trabalho, 
pois o PSD apresentou uma moção sobre a Opel, que referia: “(…) a Câmara Municipal de 
Azambuja considera ser seu dever exigir do Governo meios para a criação de um Parque 
Empresarial no concelho, que poderá ser gerido pela API Parques e eventualmente participado 
por empresas privadas e pela Câmara (…)”, isto é o que outros municípios, como o Cartaxo, 
estão a fazer, o município de Azambuja está refém da especulação imobiliária. Considera que a 
actuação da Câmara, talvez por efeitos do SIMPLEX, foi zero. Afirmou ainda ser muito grave que 
as propostas e moções aprovadas, neste caso do PSD, não sejam depois concretizadas.---------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a informação distribuída revela o que a Câmara escreveu e 
não o que fez, enumerando todos os ofícios emitidos sobre a Opel. No caso do Cartaxo, a 
Câmara é proprietária dos solos, em Azambuja não é, não podendo ser promotora de áreas de 
localização empresarial, só se poderia concretizar em parceria com particulares, através de PP, 
que visem os interesses do concelho. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo haver outras propostas do PSD 
(construção de passeios entre as localidades de Aveiras de Baixo e de Cima e os respectivos 
cemitérios), aprovadas em Câmara, que foram tratadas com a Estradas de Portugal através de 
simples conversas telefónicas.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considera que apesar da Câmara não ser proprietária de terrenos pode, no caso da venda de 
terrenos do Estabelecimento Prisional de Alcoentre, construir um parque empresarial em 
parceria com a API.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- É um desrespeito para com o PSD e para com os munícipes do concelho, não dar seguimento 
às propostas/ moções aprovadas nas reuniões de Câmara. ------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que nas conversações com os mais variados organismos do 
Estado, defende a posição do concelho e não a posição das forças políticas. Não pode propor a 
constituição de uma área empresarial, que tem por condição base, que os terrenos não sejam 
municipais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que a partir da altura em que as propostas/ 
moções são aprovadas, passam a ser da Câmara, independentemente do partido que as tenha 
apresentado, por isso considera que a moção sobre a Opel deveria constar da documentação 
entregue pela Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente reafirmou que defende os interesses do concelho, acima de qualquer outro 
interesse.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 02 de Maio de 2007 foi aprovada por maioria, 
com seis votos a favor e uma abstenção (Sr. Vice-presidente do PS). A acta foi assinada, sendo 
a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros 
da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 14 de Maio de 2007 foi aprovada por 
unanimidade. A acta foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter 
sido previamente distribuído pelos membros da Câmara.---------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Projecto de Regulamento Canil Municipal – Proposta Nº 14 / VP / 2007 -------------- 
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--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e o Projecto de Regulamento que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Legalmente os Municípios têm que possuir Canil Municipal; -------------------------------------------- 
--- O Município de Azambuja está a finalizar a Construção de um Canil Municipal provisório; ------ 
--- É necessário que exista um normativo de regulação para funcionamento do Canil. --------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal, nos termos da alínea a) do nº 6 do artigo 64º da lei das Autarquias 
Locais, em conjugação com o art. 63º, nº 2, alínea a), delibere aprovar o projecto de 
Regulamento do Canil Municipal, em anexo e submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal.  
--- Regulamento do Canil Municipal de Azambuja --------------------------------------------------------- 
--- Nota Justificativa --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- É um objectivo comum aos países europeus a promoção de uma conduta responsável por 
parte dos proprietários de animais de companhia, conforme resulta da Convenção Europeia para 
a Protecção dos Animais de Companhia, do Conselho da Europa, aprovada pelo Decreto n.º 
13/93, de 13 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente regulamento pretende ser um instrumento de acção municipal nas áreas do bem-
estar animal, controlo de zoonoses e controlo de animais errantes, e um contributo para a 
consciencialização dos munícipes das funções e actuação dos serviços municipais, no 
seguimento das alterações legislativas constantes do Decreto-Lei n.º 313/2003, Decreto-Lei n.º 
314/2003 e Decreto-Lei n.º 315/2003, de 17 de Dezembro. ------------------------------------------------- 
--- Assim, para os efeitos previstos no Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de Outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 315/2003, de 17 de Março, e no Decreto-Lei 314/2003, de 17 de Dezembro, e ao 
abrigo das competências previstas nas alíneas j), x) e z) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei das 
Autarquias Locais (LAL), aprovada pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como no artigo 16.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de 
Janeiro, a Câmara Municipal de Azambuja aprova o presente regulamento, nos termos do 
disposto no artigo 64.º, n.º 7, línea a) da LAL. ------------------------------------------------------------------ 
--- CAPITULO I --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- DISPOSIÇÕES GERAIS ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 1.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Objecto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O presente regulamento estabelece as regras a que obedece o funcionamento e a 
actividade do Canil Municipal de Azambuja.--------------------------------------------------------------------- 
--- 2. O presente regulamento tem por legislação habilitante o Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de 
Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 315/2003, de 17 de Março, o Decreto-Lei 314/2003, de 17 
de Dezembro, a Portaria 81/2001, de 24 de Janeiro, a Portaria 421/2004, de 24 de Abril e a Lei 
n.º 2/2007, de 15 de Janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 2.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Definições------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Para efeitos do presente Regulamento entende-se por: -------------------------------------------------- 
--- a) Canil Municipal – local onde um animal de companhia é alojado por período determinado 
pela autoridade competente, não utilizado como local de reprodução, criação, venda ou 
hospitalização, e tendo como principal função a execução de acções de profilaxia da raiva bem 
como o controlo da população canina e felina do Concelho; ------------------------------------------------ 
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--- b) Médico Veterinário Municipal (MVM) – médico veterinário designado pela Câmara 
Municipal de Azambuja (CMA) responsável pela direcção e coordenação do Canil Municipal de 
Azambuja bem como pela execução das medidas de profilaxia médica e sanitária determinadas 
pelas autoridades competentes, nacionais e regionais promovendo a preservação da saúde 
pública e a protecção do bem estar animal; --------------------------------------------------------------------- 
--- c) Autoridade competente – a Direcção Geral de Veterinária (DGV), enquanto autoridade 
sanitária veterinária nacional, as direcções regionais de agricultura (DRA’s), enquanto 
autoridades sanitárias veterinárias regionais, a Direcção Geral de Administração Autárquica 
(DGAA), enquanto autoridade administrativa do território, a Guarda Nacional Republicana (GNR), 
enquanto autoridade policial;---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Dono ou Detentor – qualquer pessoal singular ou colectiva responsável por um animal ou 
que dele se ocupe mesmo que a título provisório; ------------------------------------------------------------- 
--- e) Animal de companhia – qualquer animal detido ou destinado a ser detido pelo homem, 
designadamente em sua casa, para seu entretenimento e enquanto companhia; --------------------- 
--- f) Animal abandonado – qualquer animal de companhia que se encontre na via pública ou 
outros lugares públicos, relativamente ao qual existam fortes indícios de que foi removido, pelos 
respectivos donos ou detentores, para fora do seu domicilio ou dos locais onde costumava estar 
confinado, com vista a pôr termo à propriedade, posse ou detenção que sobre aquele se exercia, 
sem transmissão do mesmo para a aguarda e responsabilidade de outras pessoas, das 
autarquias locais ou das sociedades zoófilas legalmente constituídas; ----------------------------------- 
--- g) Animal vadio ou errante – qualquer animal de companhia que seja encontrado na via 
pública ou outros lugares públicos, fora do controlo ou da vigilância directa do respectivo dono ou 
detentor, que não tenha lar ou que se encontre fora dos limites do lar do seu proprietário ou 
detentor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 3.º--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Grupos de animais -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os animais recolhidos no canil formam quatro grupos distintos:---------------------------------------- 
--- a) Animais em sequestro – animais mencionados no artigo 9.º; ---------------------------------------- 
--- b) Animais vadios ou errantes – animais capturados na via pública;----------------------------------- 
--- c) Animais para adopção – animais seleccionados para adopção;------------------------------------- 
--- d) Animais em observação – animais que, por motivos médicos, não são incluídos nos 
restantes grupos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 4.º--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acesso ao Canil Municipal --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O acesso de pessoas estranhas ao serviço a zonas condicionadas do Canil Municipal, é 
feito com o acompanhamento de um funcionário, sendo obrigatório o cumprimento das 
disposições de segurança impostas. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. O acesso à zona de sequestro carece de prévia autorização do Médico Veterinário 
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- CAPITULO II --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- COMPETÊNCIAS DO CANIL MUNICIPAL------------------------------------------------------------------- 
--- SECÇÃO I------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- ÂMBITO DE ACTUAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 5.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Competências------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Compete ao Canil Municipal:--------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Proceder à captura, recolha e recepção de animais;--------------------------------------------------- 
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--- b) Proceder à recolha e recepção de cadáveres de animais, bem como à sua eliminação;------ 
--- c) Promover a adopção de animais abandonados;--------------------------------------------------------- 
--- d) Executar medidas de profilaxia da raiva e outras medidas de profilaxia médica e sanitária 
determinadas pela legislação em vigor; -------------------------------------------------------------------------- 
--- e) Controlar a população canina e felina da área do Município de Azambuja;----------------------- 
--- f) Promover o bem-estar animal.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. As acções de profilaxia da raiva compreendem:--------------------------------------------------------- 
--- a) Vacinação anti-rábica; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Captura de animais;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Alojamento de animais;---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Sequestro de animais; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) Observação clínica; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- f) Occisão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- SECÇÃO II-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CAPTURA, ALOJAMENTO, SEQUESTRO E OBSERVAÇÃO CLÍNICA------------------------------ 
--- Artigo 6.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Captura de animais ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. São capturados: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Os animais com raiva ou suspeitos de serem portadores de raiva;--------------------------------- 
--- b) Os animais agredidos por outros; --------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Os animais vadios ou errantes, canídeos e felinos;----------------------------------------------------- 
--- d) Os animais alvo de acções de recolha compulsiva determinadas pela autoridade 
competente; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) Os animais em situação contrária à lei.-------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A captura de animais é realizada utilizando o método mais adequado a cada caso, no 
respeito pelo disposto na Convenção Europeia para a Protecção dos Animais de Companhia, do 
Conselho da Europa, aprovada pelo Decreto n.º 13/93, de 13 de Abril. ---------------------------------- 
--- 3. No caso de ser identificado, o dono ou detentor será notificado para proceder ao 
levantamento do animal, sob pena de este ser considerado, para todos os efeitos, abandonado, 
lavrando-se o correspondente auto de notícia para procedimento contra-ordenacional.-------------- 
--- 4. Os animais capturados são recolhidos no Canil Municipal. ------------------------------------------- 
--- 5. A brigada de captura é acompanhada, sempre que possível, pela GNR. ------------------------- 
--- Artigo 7.º--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Alojamento----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- São alojados no canil Municipal os seguintes animais:---------------------------------------------------- 
--- a) Vadios ou errantes, por um período máximo de 8 dias; ----------------------------------------------- 
--- b) Recolhidos ao canil Municipal no âmbito de acções de despejo, pelo período legalmente 
estabelecido; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- c) Recolhidos ao canil Municipal, como resultado de acções de recolha compulsiva, 
determinadas pelas autoridades competentes, até ao término do prazo de recurso, nos termos 
da lei geral, designadamente:--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- i. Alojamento em cada fogo de um número de animais superior ao estabelecido na legislação 
em vigor; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ii. Razões de bem-estar animal, saúde pública, segurança e tranquilidade das pessoas, outros 
animais e bens;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Que constituam o quadro de adopção. -------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 8.º--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Restituição aos donos e detentores---------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Os animais referidos nas alíneas a), b) e c) do artigo anterior podem ser entregues aos 
seus donos ou detentores desde que sejam cumpridas as normas de profilaxia medico-sanitária 
em vigor e pagas as despesas realizadas, referentes ao período de permanência no Canil 
Municipal, de acordo com o previsto na tabela anexa ao presente regulamento. ---------------------- 
--- 2. Os animais referidos na alínea c) do artigo anterior podem ser restituídos desde que se 
cumpra o disposto no número 1 e mediante prova de que a irregularidade cessou.------------------- 
3. O disposto no n.º 1 não prejudica a aplicação de coima pela prática de facto que constitua 
infracção contra-ordenacional.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 9.º--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sequestro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. São sequestrados, nos termos da legislação em vigor:------------------------------------------------ 
--- a) Os animais suspeitos de serem portadores de raiva; -------------------------------------------------- 
--- b) Os cães e gatos agredidos por animais diagnosticados como portadores de raiva, que 
tenham sido vacinados contra a doença há mais de 21 dias e há menos de 12 meses devendo, 
no entanto, ser sujeitos a duas vacinações anti-rábicas consecutivas com intervalo de 180 dias e 
a um período mínimo de sequestro de 6 meses; --------------------------------------------------------------- 
--- c) Os animais que agridam pessoas ou outros animais, vacinados contra a raiva e durante o 
prazo de imunidade da vacina, salvo se a vigilância clínica for domiciliária, sempre que haja 
garantias para o efeito, devendo, neste caso, o dono ou detentor do animal entregar no Canil 
Municipal um termo de responsabilidade assinado por médico veterinário, no qual este se 
comprometa a exercer a vigilância sanitária por um prazo 15 dias, comunicando, no fim do 
período, o estado do animal vigiado. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. O dono ou detentor do animal agressor é responsável pelos danos causados e por todas as 
despesas relacionadas com o transporte e tratamento do mesmo, durante o período de 
sequestro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 10.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Observação clínica------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A observação clínica dos animais é da competência do Médico Veterinário Municipal e 
obedece às normas estabelecidas na legislação em vigor. -------------------------------------------------- 
--- SECÇÃO III ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- RECEPÇÃO E RECOLHA DE ANIMAIS---------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 11.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recolha de animais no Canil Municipal ----------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O Canil Municipal pode receber canídeos e felinos cujos donos ou detentores pretendam 
pôr termo à sua posse ou detenção, desde que exista disponibilidade logística e de meios para 
esse efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. No caso referido no número anterior, o dono ou detentor subscreve uma declaração, 
fornecida por aqueles serviços, onde consta a sua identificação, o resenho do animal e a razão 
da sua entrega.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. A posse dos animais recolhidos nos termos dos números anterior é transferida para o 
Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. A recolha de animais pode ser feita ao domicílio, mediante pagamento da respectiva preço, 
previsto no anexo ao presente regulamento. -------------------------------------------------------------------- 
--- SECÇÃO IV----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- OCCISÃO E ELIMINAÇÃO DE CADÁVERES--------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 12.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Occisão--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A occisão é determinada pelo Médico Veterinário Municipal, mediante critérios de bem-
estar animal e de saúde pública, e é efectuada de acordo com a legislação em vigor. --------------- 
--- 2. À occisão não podem assistir pessoas estranhas aos serviços do Canil Municipal sem 
prévia autorização do Médico Veterinário Municipal. ---------------------------------------------------------- 
--- Artigo 13.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eliminação de cadáveres----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os serviços do canil Municipal procedem à eliminação dos cadáveres dos animais de acordo 
com as normas em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- SECÇÃO V ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- RECOLHA E RECEPÇÃO DE CADÁVERES---------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 14.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Recolha e recepção de cadáveres ----------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Os serviços municipais procedem à recolha e recepção de cadáveres de animais da via 
pública ou por solicitação de particulares e de centros de atendimento veterinários, mediante o 
pagamento do preço previsto na tabela anexa ao presente regulamento. ------------------------------- 
--- 2. Aquando da solicitação da recolha dos cadáveres deve ser prestada informação sobre a 
quantidade e espécie dos mesmos. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 15.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acondicionamento de cadáveres de animais provenientes de centros de atendimento 
veterinário---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os cadáveres de animais provenientes de centros de atendimento veterinário devem ser 
congelados e acondicionados em sacos de plástico, com espessura mínima de 100 microns, 
devidamente fechados de forma a evitar qualquer contaminação exterior. ------------------------------ 
--- SECÇÃO VI---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ADOPÇÃO----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 16.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Adopção-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Os animais alojados no Canil Municipal que não sejam reclamados podem ser dados para 
adopção após parecer favorável do Médico Veterinário Municipal, constituindo o quadro de 
adopção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Periodicamente, a Câmara Municipal dará conhecimento do quadro de adopção pelos 
meios usuais de divulgação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. A adopção depende de parecer favorável sobre a idoneidade do adoptante, a emitir pelo 
Médico Veterinário Municipal, o qual pode consistir em simples emissão de concordância a 
constar do processo do animal.-------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4. A adopção está sujeita à assinatura de termo de responsabilidade pelo adoptante, no qual 
este se obriga a cuidar do animal adoptado de forma a proporcionar-lhe bem-estar, bem como a 
proceder aos registos necessários na Junta de Freguesia, de acordo com o previsto no artigo 5.º 
e seguintes da Portaria n.º 1427/2001, de 15 de Dezembro. ------------------------------------------------ 
--- 5. A adopção não pode ser consumada sem que se mostrem cumpridas as medidas de 
profilaxia a que no caso deva haver lugar.----------------------------------------------------------------------- 
--- SECÇÃO VII--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- CONTROLO DA POPULAÇÃO CANINA E FELINA -------------------------------------------------------  
--- Artigo 17.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Controlo da população canina e felina ------------------------------------------------------------------------ 
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--- 1. As iniciativas de controlo da população canina e felina são da competência do Médico 
Veterinário Municipal, de acordo com o estabelecido na legislação em vigor. -------------------------- 
--- 2. O Canil Municipal, sempre que necessário, e sob a responsabilidade do Médico Veterinário 
Municipal, incentiva e promove o controlo de reprodução de animais de companhia.-----------------  
--- 3. O Canil Municipal, sob orientação técnica do médico veterinário, promove e coopera em 
acções de preservação e promoção do bem-estar animal. -------------------------------------------------- 
--- CAPITULO V -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- DISPOSIÇÕES FINAIS ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 18.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Informação sobre o Canil Municipal e respectivas acções ----------------------------------------------- 
--- As iniciativas de promoção e desenvolvimento de programas de informação e educação, 
relativos a animais de companhia, são desenvolvidos sob orientação técnica do Médico 
Veterinário Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 19.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Colocação de dispositivo de identificação-------------------------------------------------------------------- 
--- Aos animais que sejam capturados ou recolhidos no Canil Municipal é aplicado um dispositivo 
de identificação electrónica. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 20.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Norma revogatória ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- São revogadas as disposições regulamentares contrárias ao presente regulamento.------------- 
--- Artigo 21.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação. ----------------------------- 
--- ANEXO I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tabela de preços dos serviços prestados pelo Canil Municipal ----------------------------------------- 
--- 1. Abate de animais – € 60,00----------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Recolha de cadáveres: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2.1. De aves e pequenos animais – € 5,00------------------------------------------------------------------- 
--- 2.2. De canídeos, gatídeos e outros animais – € 25,00 --------------------------------------------------- 
--- 3. Alojamento de animais em caso de abandono, sequestro ou acção de despejo, por dia – € 
6,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta visa regulamentar o funcionamento do 
canil municipal, até entrar em vigor, terá o período destinado a discussão pública, nova 
aprovação da Câmara e depois da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira questionou qual o procedimento actual da Câmara na recolha 
de animais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que, no caso de animais vadios, depois de serem 
recolhidos, ficam nas instalações do parque oficinal até serem abatidos. Quando são animais 
com dono, são levantados autos, conjuntos do veterinário municipal e da GNR, por deixarem os 
animais soltos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira questionou a que se refere a alínea e) do nº 1 do art. 6º 
“animais em situação contrária à lei”. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que se refere a animais que não estão vacinados, que não 
se consegue localizar os donos, utilizados para actividades ilegais (lutas), etc. ------------------------ 
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 14 / VP / 2007 e o Projecto de Regulamento 
aprovados por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 2  – Adjudicação da Empreitada da Rede de Esgotos Domésticos de Torre Penalva, 
Vila Nova de São Pedro – Proposta Nº 13 / VP / 2007 ---------------------------------------- 

--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que é necessário proceder à execução da Rede de Esgotos Domésticos de 
Torre de Penalva – Vila Nova de S. Pedro. ---------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, para tanto, foi lançado Concurso Público, para a empreitada de “E54/06 – 
Rede de Esgotos Domésticos de Torre Penalva – Vila Nova de S. Pedro”;------------------------------ 
--- Considerando o relatório final de apreciação de propostas elaborado pela comissão nomeada 
para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara delibere adjudicar, a empreitada de “E54/06 – Rede de Esgotos Domésticos de 
Torre de Penalva – Vila Nova de S. Pedro”, à empresa Construções Vieira & Mendes, Ldª, pelo 
valor de 225.600,00€ (duzentos e vinte e cinco mil e seiscentos euros), ao qual acresce o IVA à 
taxa legal de 5%, o que perfaz o montante global de 236.880,00€ (duzentos e trinta e seis mil 
oitocentos e oitenta euros).” ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta diz respeito à adjudicação da 
empreitada de esgotos em Torre Penalva à empresa Construções Vieira Mendes, pelo valor de 
236.880€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu haver uma discrepância de valores no relatório da 
comissão de análise (pág. 4). ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu ser um lapso que será corrigido.------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 13 / VP / 2007 aprovada por unanimidade. --------- 
Ponto 3  – Protocolo de Cedência de instalações – Proposta Nº 16 / VP / 2007 ----------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- I. É atribuição do Município 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;---------------------------------------------- 
--- II. O Centro Social e Paroquial de Alcoentre desempenha funções de relevante interesse 
social, inerentes ao seu objecto e fins sociais, designadamente no apoio à criança;------------------ 
--- III. O Município é proprietário de um prédio urbano sito no Largo da Igreja, em Alcoentre. ------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A aprovação do protocolo em anexo, o qual refere que o Município cede ao Centro Social e 
Paroquial de Alcoentre, o edifício sito no Largo da Igreja, em Alcoentre, para aí funcionar a 
creche, sendo vedado a qualquer outro tipo de utilização. --------------------------------------------------- 
--- Protocolo de Cedência de Instalações--------------------------------------------------------------------- 
--- 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 Sousa Neves 
Ramos, com poderes para o acto, --------------------------------------------------------------------------------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Centro Social e Paroquial de Alcoentre, contribuinte fiscal nº 501 658 637, adiante 
designado por Centro, representado pelo seu Presidente, Pe. Paulo Jorge Ferregatão Neves 
Figueira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- E considerando que:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- I. É atribuição do Município 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;---------------------------------------------- 
--- II. O Centro Social e Paroquial de Alcoentre desempenha funções de relevante interesse 
social, inerentes ao seu objecto e fins sociais, designadamente no apoio à criança;------------------ 
--- III. O Município é proprietário de um prédio urbano sito no Largo da Igreja, em Alcoentre. ------ 
--- É celebrado o presente Protocolo, o qual se rege pelas seguintes cláusulas:----------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Objecto e âmbito) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O Município cede a título gratuito a utilização do edifício de que é proprietário sito no Largo 
da Igreja, em Alcoentre, ao Centro Social e Paroquial. ------------------------------------------------------- 
--- 2. O espaço cedido pelo presente Protocolo, destina-se única e exclusivamente para o 
funcionamento da creche do Centro Social e Paroquial de Alcoentre, ficando expressamente 
proibido p desenvolvimento de qualquer outra actividade, não podendo por isso dar-lhe outro 
uso, sem autorização expressa e escrita da Câmara.--------------------------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Condições de utilização)----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O Centro Social e Paroquial é responsável pelos consumos de energia e água decorrentes 
da utilização das instalações. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A realização de quaisquer obras de conservação ordinária, extraordinária ou de 
beneficiação depende de prévia autorização escrita pelo Município.-------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Detenção) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A utilização do espaço aqui acordado apenas atribui ao Centro a qualidade de mero 
detentor, não lhe conferindo assim, de modo algum, seja a que título for, a posse do mesmo.----- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Vigência) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. O presente Protocolo tem a duração de dez anos, com início contado a partir da data da 
sua assinatura, sendo sucessivamente renovável por períodos idênticos, salvo se alguma das 
partes denunciar, por carta registada com aviso de recepção, dirigida para o endereço da outra 
parte constante do presente Protocolo, com a antecedência mínima de sessenta dias sobre o 
termo de vigência ou da renovação em curso.------------------------------------------------------------------ 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Qualquer uma das partes tem o direito de a qualquer momento, resolver o presente 
protocolo quando verificar ter havido por parte da outra, incumprimento grave das obrigações 
aqui estabelecidas, devendo para o efeito comunicar por escrito esse facto.” -------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta vem no sentido de se regularizar a 
cedência de instalações ao Centro Social e Paroquial de Alcoentre, uma vez que não existe 
documentação de 1986, data em que foram cedidas.--------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que apesar de saber qual é o prédio, o protocolo é 
omisso nessa informação (identificação matricial do prédio). ----------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que a informação será introduzida no protocolo, antes da 
sua assinatura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 16 / VP / 2007 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4 – Pagamento de Indemnização – Proposta Nº 15 / VP / 2007 --------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
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--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- As condições climatéricas que se verificaram no dia 19/03/2007 foram bastante adversas, 
nomeadamente com a ocorrência de rajadas de vento forte;------------------------------------------------ 
--- A Estrada Municipal 641, junto à Quinta das Laranjeiras é uma estrada com um declive 
acentuado;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Existem na berma do referido local contentores para depósito de lixo doméstico; ----------------- 
--- Embora os contentores possuam o sistema para travar as rodas, nos dias de muito vento e 
com os contentores vazios, pode verificar-se o arrastamento dos mesmos;----------------------------- 
--- Foi apresentada uma reclamação por parte do Sr. Manuel Jesus Pereira da Silva e o Auto de 
ocorrência nº 28/07 da GNR, onde informam da danificação de um espelho retrovisor de viatura, 
provocado por um contentor do lixo;------------------------------------------------------------------------------- 
--- Foi elaborada a Inf. 655/DIOM-DA/07, que se anexa. ----------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor que:----------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara delibere ressarcir o Sr. Manuel Jesus Pereira da Silva, da importância de 200,78€ 
(duzentos euros e setenta e oito cêntimos).” -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta diz respeito a ressarcir um munícipe dos 
danos causados na viatura, por deslocação de um contentor do lixo, com a força do vento.-------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou se a proposta constante na informação dos 
serviços “construção de duas bases para fixar os dois contentores existentes nesta rua.” Já foi 
concretizada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu não ter qualquer informação acerca da resolução do 
problema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 15 / VP / 2007 aprovada por unanimidade. --------- 
Ponto 5 – Guardas-nocturnos – Proposta Nº 09 / V-JMP / 2007 ---------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A deliberação de Câmara de 8/09/05 que aprovou a criação do serviço de Guarda-Nocturno (1 
lugar) na freguesia de Vale do Paraíso, e que junto se anexa à presente proposta;------------------- 
--- Que o procedimento e respectivo processo com vista à selecção de candidato para o 
preenchimento do lugar de Guarda-Nocturno, ficou deserto, por falta de apresentação de 
candidaturas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O disposto nos artigos 6º e 7º do Regulamento das Actividades Diversas previstas no D.L. 
264/02, de 25 de Novembro e no D.L. 310/02, de 18 de Dezembro. -------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a Câmara Municipal de Azambuja aprove promover de novo o procedimento para selecção 
e atribuição de uma licença para o exercício da actividade de Guarda-Nocturno na Freguesia de 
Vale do Paraíso, nos termos do aviso de abertura que se anexa à presente proposta;--------------- 
--- 2. nos termos e para os efeitos do disposto no nº 2 do artigo 6º e nº 4 do artigo 7º do 
Regulamento supra citado, a comissão de análise das respectivas candidaturas seja composta 
pelos seguintes elementos:------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Teresa Pereira Cardoso – Técnica Superior de Direito de 2ª classe; ---------------------------------- 
--- Andreia Cristina Aires – Técnica Superior; ------------------------------------------------------------------- 
--- Ana Isabel Gonçalves Santos – Técnica Superior de Psicologia de 2ª classe, Psicóloga.-------- 
--- Suplentes:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Maria Adélia Isidoro Paulo – Técnica Superior 1ª classe; ------------------------------------------------ 
--- Fernanda Isabel da Silva Lopes – Assistente Administrativa Especialista.” -------------------------- 
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--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta proposta vem na sequência da 
necessidade da existência de um guarda-nocturno em Vale do Paraíso. Na anterior proposta o 
lugar ficou deserto mas em contacto com a Junta de Freguesia, apurou-se que actualmente 
haverão pessoas interessadas em preencher o lugar. A comparticipação da Câmara, será igual 
a Aveiras de Cima e Azambuja e será, igualmente, entregue à ACISMA.-------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou se, no caso de Vale do Paraíso, para além da 
comparticipação da Câmara, quem (Junta de Freguesia ou comerciantes) irá pagar o restante 
valor aos guardas-nocturnos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que a Junta de Freguesia disponibilizou-se a 
comparticipar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 09 / V-JMP / 2007 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 6 – INFORMAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1. DGRF – Direcção-Geral dos Recursos Florestais ---------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Instalação de um Circuito de Manutenção e de Percurso Permanente de Orientação 
na Mata Nacional das Virtudes” ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente deu também conhecimento de que a Câmara esteve representada 
(Presidentes da Câmara, da Assembleia e da Junta de Freguesia de Alcoentre e Vice-
presidente) no Congresso da ANMP, nos Açores. O Congresso versou basicamente a 
transferência de competências, nas temáticas da educação, saúde, acção social e ambiente e 
ordenamento do território.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente à saúde, a postura dos municípios será meramente consultiva; na acção social, 
espera-se um papel mais activo das Câmaras; na educação, existem divergências graves do 
grupo de negociação com o Governo; no ambiente e ordenamento do território, as coisas estão 
bastante adiantadas e já foi publicada legislação em que foram aceites as sugestões da ANMP. - 
--- O Sr. Vice-presidente informou que haverá interrupção no abastecimento de água, dia 21 de 
Junho (todo o dia), na vila de Azambuja, em virtude de se estarem a fazer ligações de reforço na 
zona da Ónia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA --------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram vinte horas e quarenta e cinco minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------ 
   
 
 
 


