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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2007. -----------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja. ------------------ 
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Neves Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de 
Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira e, pelo Grupo da 
CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. ------------------------------------------------------ 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- Não havendo informações a prestar, o Sr. Presidente passou, de imediato, ao ponto seguinte 
do período “Antes da Ordem do Dia”. ----------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Presidente que sobre a aplicação do regime da Reserva Ecológica Nacional 
(REN) no concelho de Azambuja, informou que só agora foi possível “desembrulhar” a questão. -  
--- No artigo 6º do PDM, a carta ficaria condicionada (nos locais assinalados) pelo regime de 
REN, na altura os serviços suscitaram algumas dúvidas relativamente a esta matéria mas houve 
duas situações que fizeram com que estes continuassem a actuar de acordo com o previsto no 
PDM, a primeira, foi uma deliberação do Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra, depois 
do Supremo Tribunal Administrativo, que indeferiu um pedido de licenciamento com fundamento 
no que o PDM estabelecia quanto à REN e o segundo, foi um pedido remetido para 
desafectação à REN, que o Tribunal decidiu não considerar. -----------------------------------------------  
--- Em sede de revisão do PDM começou-se a questionar a CCDR relativamente a esta matéria, 
tendo-se também solicitado o parecer de dois juristas, Drs. Luís David Nobre e Pedro Salreu, 
que concluíram que ao concelho de Azambuja deveria ser aplicado o regime transitório previsto 
na Lei nº 93/90, Lei da REN, que tornava inaplicável o artigo 6º do PDM. -------------------------------  
--- Por uma questão cautelar foi pedido à CCDR e à DGOT a confirmação do parecer, a CCDR 
confirmou o entendimento da Câmara, não se aplicava o artigo 6º do PDM mas apenas o regime 
transitório da REN, a DGOT, no dia 11 de Novembro de 2005, informou o contrário, que para 
além das normas transitórias, devia aplicar-se o artigo 6º do PDM, a Câmara ficou sem saber 
como gerir este conflito entre duas instituições do Estado, tentando que esta situação fosse 
devidamente esclarecida. A CCDR informou ter enviado toda a documentação para a Comissão 
Nacional da REN para que esta se pronunciasse sobre esta matéria, ao mesmo tempo a Câmara 
pediu parecer à Dra. Fernanda Paula Oliveira, Assistente da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, especialista nas questões de Ordenamento do Território. Estes dois 
pareceres chegaram à Câmara, quase ao mesmo tempo, a CCDR informou que a Comissão 
Nacional da REN deu parecer no sentido de ser aplicável o regime transitório previsto no Dec.-
Lei 93/90, artigo 17º; a Prof. Fernanda Paula Oliveira deu parecer no mesmo sentido, o regime 
vigente deveria ser o constante das normas transitórias da REN. Neste momento, a Câmara 
colocou vários avisos em todas as freguesias informando desta reorientação do regime aplicável 
à REN do concelho de Azambuja e os serviços de Urbanismo estão preparados para dar 
respostas aos munícipes e aos agentes económicos que nesta perspectiva poderão rever 
pretensões que foram prejudicadas ou suspensas.------------------------------------------------------------  
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--- Este regime transitório vigorará até que esteja definitivamente publicada a carta da REN, 
entregue na CCDR há imenso tempo e a aprovação definitiva da REN será feita com a 
aprovação da revisão do PDM. -------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que relativamente a esta questão, pensa ter ficado 
pendente uma reunião para discussão desta matéria. Afirmou não ter ficado esclarecido com o 
parecer que subjazeu a deliberação da Comissão Nacional da REN e desconhece o parecer da 
Prof. Fernanda Paula Oliveira. Há uma questão que a CDU quer introduzir que tem que ver com 
o facto de se estar a mexer com o ordenamento do território, a criação da REN tem sido alvo 
muito apetecível como tal a CDU irá apresentar uma proposta no sentido de todos e quaisquer 
processos que impliquem intervenção na área da REN sejam objecto de apreciação, discussão e 
aprovação em sessão de Câmara. --------------------------------------------------------------------------------  
--- Questionou se existe algum litígio entre a Câmara e a Associação de Protecção de Animais 
Abandonados do Cartaxo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre o processo de despedimento colectivo de que foram alvo os trabalhadores da Opel 
Portugal, o jornal “Público” publicou uma notícia com a qual ficou preocupado, “Fecho da Opel 
põe Azambuja à frente no desemprego”, daí pretender saber o que a Câmara tem feito e o que 
perspectiva fazer para que títulos destes não afectem o Concelho. ---------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos congratulando-se pela decisão relativa à REN e 
lamentando que o Sr. Presidente não tenha informado todos os Vereadores da conferência de 
imprensa sobre esta matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Afirmou ter consigo um exemplar do comunicado que o PSD lançou sobre este assunto, como 
cabeçalho tem a frase: “Afinal não existe Reserva Ecológica Nacional (REN) no concelho de 
Azambuja”; procedeu à leitura de pequenos excertos: (…) Se necessário a Câmara indemnize 
todos quantos prejudicou (…), mas para além disso deve (…) reapreciar todos os projectos já 
apresentados afim de que os proprietários possam avançar com os mesmos se assim o 
entenderem (…), acrescentando que o comunicado não diz falsidades, nem mentiras. --------------  
--- O Sr. Presidente referiu que, na sua opinião, o comunicado do PSD é, quer do ponto de vista 
político, quer ético, inqualificável. O comunicado diz também que (…) a extracção de areias em 
Vila Nova da Rainha não tem parado de crescer, atingindo proporções alarmantes (…), (…) junto 
à Quinta do Pilar, em Aveiras de Baixo, preparam-se para lançar mais um local de extracção de 
areias e saibros (…), (…) as extracções vão-se alastrando sobre a actual Reserva Ecológica 
Nacional, consignada no PDM de Azambuja (…). Este comunicado denota má fé porque quem 
licencia estas situações é a CCDR, a Câmara foi totalmente alheia às duas licenças para 
extracção de areia. Sobre a REN, o comunicado diz ainda: (…) o Dr. Joaquim Ramos 
deliberadamente tem chumbado muitos projectos de habitação, fazendo desta forma com que 
muitos dos nossos jovens tenham que ir morar para fora do concelho, comprando apartamento 
em terras que não são as deles (…), só agora esta questão da REN se clarificou. Foi dado 
conhecimento aos Srs. Vereadores de todas as diligências que a Câmara foi sistematicamente 
fazendo, das insistências no sentido de forçar os organismos públicos com competência nesta 
matéria a decidirem-se para que a Câmara pudesse estribar as suas decisões em matéria de 
REN sem incorrer a penas de perda de mandato ou de prisão, aplicáveis por violação à REN.----  
--- A própria Lei determina que hajam cautelas relativamente a esta matéria porque apesar de 
ser aplicável o regime transitório, não quer dizer que se possa construir em todo o lado, tudo o 
que consta da tabela do Anexo II da Lei nº 93/90, tem que ter parecer da CCDR, a Câmara tem 
tutela e fiscalização (preventiva) da CCDR sobre este tipo de situações. --------------------------------  
--- Sobre o despedimento colectivo da Opel, a mesma notícia refere que em Dezembro houve 
mais 186 desempregados que em Novembro, o que evidencia que muitos desempregados da 
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Opel já foram absorvidos pela criação de novos postos de trabalho. A Câmara continua a manter 
contacto com os trabalhadores da Opel, através de reuniões para perspectivar novos postos de 
trabalho e os seus currículos têm sido reencaminhados para o Grupo Espírito Santo; tem 
mantido contacto com Auto-Europa e com a Mitsubishi do Tramagal, empresas com o mesmo 
ramo de actividade que poderão vir a receber trabalhadores; com a administração da Opel que 
diz que este assunto está a ser tratado pela General Motors a nível internacional; com a Agência 
Portuguesa para o Investimento – API teve uma reunião com o Sr. Presidente, que informou que 
nesta altura está a trata-se da questão imobiliária (venda dos terrenos pela Opel) e que já foram 
apresentadas 8 propostas (4 Grupos Nacionais e 4 Internacionais). Foi enviada à API a 
reivindicação da restituição de isenções feitas, que correspondem a receitas da Câmara, 
alegando incumprimento por parte da Opel. Ainda não foi possível apurar o valor dessas 
isenções porque, apesar das insistências que a Câmara fez junto da Direcção-geral do Tesouro, 
do Ministério das Finanças e da Direcção-geral de Informática e Contabilidade Pública, não 
obteve qualquer resposta. -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas informando que em Janeiro de 2002, houve 
contactos com a Direcção-geral dos Serviços Prisionais no sentido de se instalar o canil 
municipal em terrenos do Estabelecimento Prisional de Alcoentre, nunca se tendo chegado a 
concretizar. Depois a Câmara estabeleceu protocolo com a Associação do Cartaxo no sentido 
dos animais abandonados serem entregues na associação, passado algum tempo a associação 
apresentou uma factura incomportável, que não correspondia à quantidade de animais entregues 
pela Câmara, nesta sequência a Associação colocou um processo em Tribunal. Presentemente 
a Câmara tem um acordo com uma empresa de Coruche, que factura 200,00€ por tonelada de 
animais mortos, para que a entrega seja feita à tonelada a Câmara adquiriu uma “geleira”. Para 
instalação de um canil municipal, a Câmara já tem o terreno e pressupõe-se estar concluído 
ainda do 1º semestre do presente ano.---------------------------------------------------------------------------  
--- Informou ainda que, caiu uma pedra com aproximadamente 20Kg do Palácio Pina Manique, 
em Manique do Intendente, a Câmara já informou o IPPAR e a Sra. Ministra da Cultura, no 
sentido de tomarem medidas preventivas em relação ao imóvel. ------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador procedeu ainda, à distribuição de informação relativa ao cemitério municipal, 
localizado na EN 3, em Azambuja. Reconheceu ter-se gasto muito dinheiro no cemitério novo, 
quando o velho ainda tem muitos covados a serem utilizados. ---------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos referindo que se houve alguém a actuar de má fé 
foi o Sr. Presidente quando disse que o PDM estava a ser revisto e que as pessoas poderiam 
finalmente construir, esquecendo-se de informar que o PDM demorará, em média, 10 anos a ser 
revisto. O comunicado diz que (…) O Dr. Joaquim Ramos deliberadamente tem chumbado (…) 
acrescentando que, provavelmente, até cobardemente porque devia ter mais coragem, é fácil 
ser-se forte com os fracos e fraco com os fortes, os areeiros estão a violar a REN e a Câmara 
não faz absolutamente nada. ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Até à data das eleições e do comunicado do PSD, a Câmara tinha um ofício da CCDR, datado 
de 28-04-2005, que referia estar em vigor o regime transitório; tinha um parecer dos Drs. Luís 
David Nobre e Pedro Salreu, datado de 16-06-2005, que conclui estar em vigor o regime 
transitório; tinha um ofício da CCDRLVT, datado de 07-07-2005, a confirmar o entendimento da 
Câmara de que o único instrumento regulador da REN no concelho é o regime transitório que se 
sobrepõe ao art. 6º do PDM; todas as informações iam no sentido de que estava em vigor o 
regime transitório.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente referiu que no mesmo documento consta um pedido de informação à DGOT, 
datado de 22-09-2005, que vem na sequência de várias reuniões entre as três Instituições 
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(Câmara, DGOT e CCDR), onde surgiu um diferendo entre as duas últimas, isto antes das 
eleições. Na parte final do ofício da DGOT, esta informa que em reunião com a CCDR, tinham 
chegado ao mesmo entendimento. A Câmara teve que reiniciar todo o processo. Os prazos de 
revisão do PDM escapam em 95% à actividade da Câmara.------------------------------------------------  
--- Em resposta, o Sr. Vereador António José Matos apontou a existência de demagogia quando 
o PS andou a apregoar que o prazo de revisão do PDM dependia em exclusivo da actividade da 
Câmara. O parecer da DGOT é de Novembro de 2005, não fazendo ideia que houve um pedido 
de parecer e reuniões entre as três entidades, continuando a considerar que a Câmara devia ter 
avançado para o regime transitório sustentada nos pareceres da CCDR e dos Drs. Luís Nobre e 
Pedro Salreu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Aproveitou a ocasião para dar os parabéns ao Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos, de 
Azambuja, pelas festas de comemoração do seu 50º aniversário.-----------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre reafirmou estar preocupado com a taxa de desemprego no 
concelho, que está muito acima da média nacional, chamando a atenção da Câmara para as 
suas competências no sentido de atalhar este fenómeno. ---------------------------------------------------  
--- Respondeu o Sr. Presidente que um concelho que sofre de repente o fecho e consequente 
despedimento dos trabalhadores da maior unidade empregadora da região, é óbvio que vê a sua 
taxa de desemprego subir fulgurantemente. Considera que a única coisa que a Câmara pode 
ainda fazer, é acelerar processos de pedidos de instalação de indústrias, de forma a compensar 
o fecho desta empresa.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre regozijou, em nome da CDU, que no Referendo sobre a 
Interrupção Voluntária da Gravidez o Sim tenha triunfado no concelho de Azambuja, tendo o 
município dado o seu contributo para que haja mudança da legislação portuguesa e apesar de 
não ter sido vinculativo, a Assembleia da República deve exercer as suas competências e 
consagrar a vontade maioritariamente expressa no Referendo.--------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente fez suas, as palavras do Sr. Vereador relativamente ao Referendo sobre a 
Interrupção Voluntária da Gravidez. -------------------------------------------------------------------------------  
 --- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------  
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 19 de Junho de 2006 foi aprovada por maioria, 
com seis votos a favor e uma abstenção (Sr. Vice-presidente, PS). A acta foi assinada, sendo a 
sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros 
da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. --------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Empreitada de “Construção da Rotunda Nascente, Envolvente e Faixa Paralela à 
EN3, da Vila de Azambuja------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.1 – Trabalhos a Mais – Proposta Nº 16 / P / 2007 --------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, foi adjudicada, em Sessão de Câmara, a empreitada E66/04 – 
“Construção da rotunda nascente, envolvente e faixa paralela à E.N.3 da Vila de Azambuja”, à 
firma Armando Cunha, S.A.;----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que no decorrer da obra se verificou que existe necessidade de proceder à 
execução de trabalhos a mais conforme Inf. 35/DIOM/07; --------------------------------------------------- 
--- Proponho que a Câmara delibere: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Adjudicar, os trabalhos a mais da empreitada “Construção da rotunda nascente, envolvente e 
faixa paralela à E.N.3 da Vila de Azambuja”, à empresa Armando Cunha S.A., pelo valor de 
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4.271,64€ (quatro mil duzentos e setenta e um euros e sessenta e quatro cêntimos), ao qual 
acresce 5% de IVA.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A despesa inscreve-se e tem cabimento na Acção do Plano 03.02.01 e na Rubrica 
Orçamental 05/07.01.04.01.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que as duas primeiras propostas nº 16/P/2007 e 17/P/2007, dizem 
respeito à 4ª Fase do POLIS. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Proposta nº 17/P/2007 vem no sentido de ser prorrogado, até 31 de Janeiro de 2007, o 
prazo da empreitada devido a questões alheias ao empreiteiro, de montagem da rede de 
iluminação pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Proposta nº 16/P/2007 diz respeito a trabalhos a mais no valor de 43%, relativos a 
alteamento dos curros existentes no parque de estacionamento e fornecimento e montagem de 
conduta para sistema de incêndio.--------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que, relativamente à proposta de trabalhos a mais, 
afirmou não concordar serem de extrema importância para a execução da empreitada e talvez 
por isso não constarem do projecto. Por outro lado, acrescentou haver sistematicamente o 
mesmo problema de má execução dos projectos. ------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que tendencialmente é contra os trabalhos a mais, 
mas neste caso considera o valor compatível com a importância dos trabalhos.-----------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 16 / P / 2007 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
1.2. – Prorrogação de Prazo – Proposta Nº 17 / P / 2007 ------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, foi adjudicada, em Sessão de Câmara, a empreitada E66/04 – 
“Construção da rotunda nascente, envolvente e faixa paralela à E.N.3 da Vila de Azambuja”, à 
firma Armando Cunha, S.A.;----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o pedido de prorrogação do prazo de execução até ao dia 31 de Janeiro de 
2007 apresentado pelo empreiteiro e a informação de 24-01-2007 do DIOM, que considera 
justificáveis as razões invocadas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que a Câmara delibere: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Que o prazo de execução da referida empreitada seja prorrogado até 31 de Janeiro de 2007.” 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 17 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 2  – Limpeza de Fossas – Alteração ao Tarifário – Proposta Nº 3 / VP-LS / 2007------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Na proposta de tarifário de saneamento está prevista no ponto nº 5.2.1 – Limpeza de fossas, 
por tanque de limpeza, em cada fossa doméstica, o valor de € 3; ----------------------------------------- 
--- O valor supra citado foi calculado com base no volume da cisterna da Câmara que contém 4 
m³, constituindo em 0,75€/ m³;-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Actualmente existem outras empresas a prestarem este serviço ao Município cuja cobrança é 
feita ao m³.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara delibere sobre a alteração da forma de cobrança deste serviço, passando de € 
3/ tanque para 0,75€/ m³.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que esta proposta vem no sentido de ser alterada uma tarifa 
que a Câmara cobrava no valor de 3€. Como este serviço é muito solicitado, a Câmara teve que 
recorrer a duas empresas que debitam ao m³, daí a alteração de 3,00€/ tanque para 0,75€/ m³. -- 
--- O Sr. vereador António Nobre questionou qual a capacidade normal dos tanques.---------------- 
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--- O Sr. Vereador António José Matos questionou o porquê da discrepância de valores entre as 
duas empresas referidas na Informação nº 115/2007/ DIOM.----------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente explicou que a Câmara fez consultas a várias empresas do ramo, tendo 
sido estes os valores propostos, a empresa Natureza verde faz limpeza e desentupimentos de 
fossas, tem melhores meios e métodos de trabalho e a Remar tem um protocolo com a Câmara.  
--- O Sr. Presidente acrescentou que a Natureza verde é uma empresa e a Remar é uma 
instituição. Há situações em que os elementos da Câmara e da Remar não são suficientes para 
responder a todas as solicitações e aí recorre-se à Natureza Verde. Os custos aos munícipes 
são sempre os mesmos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 3 / VP-LS / 2007 aprovada por unanimidade.------- 
Ponto 3  – Atribuição de Fogo no PER – Proposta Nº 4 / VP-LS / 2007 ----------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- M.L.M. residente na Quinta da Mina, foi vítima de maus-tratos por parte do companheiro; ------ 
--- M.L.M. tem a seu cargo 2 filhos menores de idade e que estes estão em risco, pois 
encontram-se expostos a comportamento desviantes, por assistirem às agressões; ----------------- 
--- M.L.M. pretende dar estabilidade emocional aos seus filhos e deixar de ser vítima de maus-
tratos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- M.L.M. tem o seu local de trabalho na Freguesia de Azambuja e que os seus filhos 
encontram-se integrados na escola.------------------------------------------------------------------------------- 
--- M.L.M. não tem condições financeiras para arrendar uma casa na Vila.------------------------------ 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Seja atribuído o fogo do Lote 9 1º Esq. da Urbanização da Quinta da Mina em Azambuja.”----- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que esta proposta pretende a atribuição de uma casa na 
Quinta da Mina, a uma família em que a mãe foi vítima de maus-tratos por parte do 
companheiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre solicitou esclarecimentos relativamente aos termos desta 
cedência/ apoio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que estes pedidos são feitos através da CPCJ e do Gabinete 
de Acção Social da Câmara, no sentido de ajudar a resolver a situação. Estas pessoas são 
alojadas através de um contrato que estabelecem com a Câmara.---------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou se, uma vez que existiram agressões, a 
Câmara colocou o agressor na rua e informou as forças de segurança ou apenas realojou a 
senhora noutra casa.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que a senhora apresentou queixa do companheiro à GNR. ----   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 4 / VP-LS / 2007 aprovada por unanimidade.------- 
Ponto 4  – Apoios Financeiros ---------------------------------------------------------------------------------- 
4.1 – Igreja Paroquial de Manique do Intendente – Proposta Nº 5 / VP-LS / 2007----------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que é atribuição das Autarquias locais promover o bem-estar social das populações; ----------- 
--- Que nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64º da Lei das Autarquias Locais, é da 
competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, que promovam no Município fins de interesse público; ---------------------------------------- 
--- O pedido apresentado pela Paróquia de São Pedro de Manique do Intendente, em anexo.----- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A atribuição de um subsídio no valor de 11.000,00€ destinado a apoiar a aquisição de um 
Órgão Litúrgico, para ser colocado na Igreja Paroquial de Manique do Intendente.” ------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente informou que esta proposta vem no seguimento de um pedido da 
Paróquia de Manique do Intendente para aquisição de um órgão no valor de 15.619,27€. O 
subsídio será no valor de 11.000,00€ porque a população de Manique do Intendente conseguiu 
arranjar o restante.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu não haver iniciativas para recuperação do monumento 
em ruína, esperando não haver nenhuma desgraça que acabe com o monumento e com o 
equipamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 5 / VP-LS / 2007 aprovada por unanimidade.------- 
4.2 – Escola de Música do Alto Concelho – Proposta Nº 9 / V-ML / 2007---------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural, 
Desportiva e Recreativa, – cfr. al) b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------- 
--- em Setembro de 2006, as Juntas de Freguesia de Manique do Intendente, Maçussa e Vila 
Nova de São Pedro, em colaboração com a Câmara criaram a Escola de Música do Alto 
Concelho; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a referida Escola tem desenvolvido um louvável projecto, através do ensino de música a 
crianças e jovens e requer um investimento significativo no sentido de serem criadas as 
condições para um efectivo desempenho de tal objectivo.--------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição de um apoio financeiro no valor de 4.000€, à Escola de Música do Alto Concelho, 
que deverão ser remetidos à Associação Cultural e Recreativa da Maçussa, responsável pelo 
pagamento dos professores.” --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal informou que esta proposta surge na sequência de, em 2006 a 
Associação da Maçussa estar na iminência de acabar com a sua banda de música por falta de 
elementos, no mesmo ano surgiu a escola de música em Vila Nova de São Pedro e em Manique 
do Intendente não havia oferta de ensino e aperfeiçoamento musical. O Pelouro da Cultura 
reuniu com as Juntas de Freguesia de Maçussa, Manique do Intendente e Vila Nova de São 
Pedro, no sentido de aproveitar o que já havia e criar a Escola de Música do Alto Concelho, que 
funciona desde Outubro. Os apoios à Escola são quadripartidos, pelas três Juntas de Freguesia 
e pela Câmara, no caso do apoio da Câmara, optou-se por ser atribuído à Associação Cultural e 
Recreativa da Maçussa, por forma a facultar o pagamento aos professores. --------------------------- 
--- O Sr. Presidente realçou ser inédito no concelho o facto de três freguesias se terem unido de 
forma a constituírem uma Banda de Música. Considerando que esta iniciativa devia ser um 
exemplo a seguir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 9 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. -------- 
4.3 – Isenção de Pagamento por Utilização de Infra-estrutura Municipal – Proposta Nº 10 / 
V-ML / 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural, 
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Desportiva e Recreativa, – cfr. al) b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------- 
--- que a dinamização da vida cultural, recreativa e desportiva no Concelho deve ser estimulada 
pela participação efectiva dos cidadãos; ------------------------------------------------------------------------- 
--- que a atleta de tiro com arco Ana Rita Marques se está a preparar para provas Nacionais e 
Internacionais, nomeadamente para os Jogos Olímpicos, prova para a qual já obteve os mínimos 
de participação;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o pedido do Grupo Desportivo de Azambuja, que se anexa.--------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a atleta do Grupo Desportivo de Azambuja, Ana Rita Marques, fique isenta do 
pagamento da utilização do Ginásio das Piscinas Municipais.” --------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal referiu que esta proposta vem na sequência de haver uma atleta 
de tiro com arco, Ana Rita Marques, que ganhou a bolsa de mérito desportiva, uma vez que é 
campeã nacional e já obteve os mínimos para participação nos Jogos Olímpicos, está em 
preparação para competições nacionais e internacionais, daí propor-se a isenção de pagamento 
na utilização do ginásio das piscinas municipais. --------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 10 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
4.4 – Grupo Desportivo de Azambuja – Proposta Nº 1 / V-AJM / 2007 ------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Grupo Desportivo de Azambuja (GDA) tem, ao longo de décadas, assegurado um emérito 
trabalhos em prol do desporto neste concelho, como por muitas vezes já foi reconhecido por esta 
Câmara; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- É uma colectividade que aglomera actualmente mais de 500 associados e propicia a prática 
de diversas modalidades desportivas a mais de 200 atletas, muitos dos quais têm obtido ao 
longo dos anos classificações meritórias, a nível regional, nacional e internacional. ------------------ 
--- Com a futura construção do campo de futebol municipal será concerteza uma colectividade 
que poderá potenciar uma utilização plena dessa nova infra-estrutura; ---------------------------------- 
--- Para um melhor desenvolvimento das práticas desportivas e uma melhor organização interna, 
o GDA visa construir um “Ginásio-Sede”, através do aproveitamento de uma área de cerca de 
20x10m dentro do seu pavilhão na Ónia, que terá uma área de ginásio no seu piso inferior e uma 
área de gabinetes de trabalho no piso superior, com um custo que a colectividade estima em 
aproximadamente de 60 mil euros. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propomos que a Câmara delibere estudar e apoiar a viabilização da execução da obra do 
“Ginásio-Sede” do GDA.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos esclareceu que esta proposta vem na sequência de 
vários pedidos feitos pelo Grupo Desportivo de Azambuja (GDA). Desde há vários anos que 
existem vários pedidos verbais do GDA à Câmara para apoio à construção de um ginásio, de 
modo a preparar, ainda melhor, todos os seus atletas, entre os quais, campeões regionais, 
nacionais e internacionais. Na entrega das medalhas de mérito desportivo, realizada em 
Alcoentre, do total (32), 18 eram atletas do GDA.-------------------------------------------------------------- 
--- Esta Associação tem reconhecimento a nível regional, nacional e internacional e para que o 
desenvolvimento não fique condicionado, necessitam de reorganizar o espaço, dentro do 
pavilhão, por forma a que no rés-do-chão exista um ginásio para a prática do desporto e no 1º 
andar existam gabinetes.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Nesse sentido o PSD propõe que a Câmara delibere estudar e aprovar, no prazo de 30 dias, 
uma contribuição que viabilize a execução da obra do “Ginásio-Sede” do GDA neste ano de 
2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que tem mantido reuniões regulares com a Direcção do GDA, 
reconhecendo o papel meritório que a Associação tem, quer em termos históricos, quer em 
termos actuais, no que diz respeito ao fomento e desenvolvimento da prática desportiva no 
concelho, havendo no entanto mais colectividades no concelho com o mesmo mérito. -------------- 
--- Nos últimos três anos a Câmara atribuiu ao GDA subsídios no valor de 83.000,00€, o último 
dos quais (50.000,00€) para realização de obras. ------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal afirmou concordar com o papel meritório do GDA em termos 
desportivos a nível regional, nacional e internacional. A Câmara tem desenvolvido projectos de 
actividade física para todos que abrange todas as escolas do 1º ciclo, jovens portadores de 
deficiência e idosos, vai construir um estádio municipal e tem apoiado todas as colectividades 
através de normas, que estão a ser reavaliadas.--------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre reconheceu ser competência da Câmara o apoio às 
colectividades do concelho e deve exercê-lo de forma equitativa, tendo em conta as 
contribuições das associações. Chamou a atenção para o facto da freguesia de Azambuja ser 
bastante contemplada e será bastante beneficiada pela construção do estádio municipal. 
Reconhece, contudo, a legitimidade da associação mas considera que terá de ser enquadrada 
estrategicamente a nível municipal para que haja planeamento e boa gestão dos dinheiros 
públicos para que não se verifiquem as diferenças de investimentos entre a sede e as outras 
freguesias do Município.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. António José Matos afirmou defender o GDA como defenderia qualquer outra 
colectividade do concelho. Os subsídios atribuídos à colectividade, tirando os referidos 
50.000,00€ decorrem do reconhecimento pelas actividades meritórias desenvolvidas, não se 
podem estabelecer comparações pois o GDA tem imensos associados, imensos desportistas e 
várias áreas desportivas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A proposta faz referência a um apoio, não refere um valor exacto, nem são 60.000,00€. A 
rejeição da proposta vai limitar a continuidade do sucesso do GDA. -------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que em 2004 foram atribuídos, ao GDA, 8.150,00€ por protocolo, 
em 2005 foram 14.175,00€ e em 2006 10.936,00€, para além destes subsídios foram atribuídos 
a título extraordinário, em 2005, 50.000,00€ para a realização de obras no balneário, havendo 
no entanto, outras formas de apoio, como o empréstimo do pavilhão municipal, que não estão a 
ser contabilizadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Nas revistas municipais são tornados públicos, todos os subsídios que a Câmara atribuiu 
anualmente a todas as colectividades do concelho. Acrescentou que votaria favoravelmente a 
esta proposta se fosse modificado o texto: “Propomos que a Câmara delibere estudar e apoiar a 
viabilização da execução da obra do “Ginásio-Sede” do GDA.” -------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos concordou com a alteração do texto da proposta.-----------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 1 / V-AJM / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 5 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. ANMP – CIR: 15\2007-LP – Data: 26.01.2007 ----------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: 1º Congresso das Câmaras Geminadas Luso-caboverdianas (Mindelo, Ilha de São 
Vicente, Cabo Verde, 19-20 de Janeiro de 2007) / Resolução Final”-------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.2. Clara Lopes – CULT – Data: 31.01.2007 (e-mail) ------------------------------------------------------ 
--- “Assunto: Projecto “Lezíria em Rede – 1ª fase” aprovado.” ---------------------------------------------- 
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--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.3. Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Janeiro ---------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.4. C.M. Azambuja – Nota sobre a Aplicação da Reserva Ecológica Nacional (REN) no 
Concelho de Azambuja --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.5. C.M. Azambuja – Vereador José Manuel Pratas------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Cemitério Municipal”---------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA ----------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas e trinta 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
   
 
 
 


