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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 19 DE MARÇO 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 Marília Oliveira Inácio Henriques, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal foi substituído pela Sra. Vereadora Marília Oliveira Inácio 
Henriques. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- Não havendo informações a prestar, o Sr. Presidente passou, de imediato, ao ponto seguinte 
do período “Antes da Ordem do Dia”. ----------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. António Espada, Presidente da Cooperativa de Habitação Prómocasa, 
explicando que a Prómocasa concorreu e ganhou o concurso para recuperação do Palácio 
Frederico Arouca, em Alcoentre, em 2004. Após os trâmites legais iniciou a execução da 
empreitada tal como compromisso assumido com a Câmara. As obras decorreram num clima 
harmonioso e consoante o que foi exigido pela Câmara. De 425 mil euros da adjudicação, a 
Prómocasa estava comprometida a fazer obras até ao valor de 625 mil e 100 euros, todos os 
orçamentos que excederam o que foi adjudicado foram enviados para aprovação dos serviços 
competentes. A obra foi feita em um ano, tendo a Prómocasa apresentado uma garantia 
bancária de acordo com o processo de hasta pública, que deveria ter sido libertada no final das 
obras e substituída por outra de 10%, esta garantia obriga a Cooperativa a pagar 5.000,00€ de 
três em três meses. Depois de várias “démarches” conseguiu uma reunião com o Sr. presidente 
da Câmara, no sentido de o sensibilizar para ser libertada a garantia bancária mas desde 
Setembro até agora continua na estaca 0, isto é, a garantia bancária continua por desbloquear. 
Há quinze dias, os serviços camarários pediram a discriminação de todo o material utilizado, 
compreendendo que sejam normas da Câmara mas que deveriam ter sido postas em prática 
quando foram entregue e aprovados os orçamentos. ---------------------------------------------------------  
--- A contrapartida desta obra é um terreno em Alcoentre, mas, um ano após a conclusão da 
obra a Prómocasa não tem nenhum documento que comprove que o terreno lhe pertence.--------  
--- O Sr. Presidente respondeu que têm havido contactos permanentes com a Prómocasa em 
que já foi explicada toda a situação. Houve uma hasta pública relativamente à realização de 
determinadas obras que tinha como contrapartida a entrega do terreno do Moinho Pequeno, em 
Alcoentre. A Prómocasa ganhou a hasta pública e iniciou os trabalhos decorrentes dessa hasta 
pública contra uma garantia bancária total do valor das obras tal como determinava a hasta 
pública. Este processo tem sido demorado porque a Câmara tem que ter uma confirmação de 
que os preços que a Prómocasa entregou relativamente aos valores unitários das obras feitas, 
são preços que estão de acordo com os praticados pelo mercado. Essa verificação é um 
trabalho exaustivo e longo, tendo os serviços averiguado se os preços base da obra estão dentro 
dos limites aceitáveis, faltando verificar os trabalhos complementares porque os orçamentos não 
estavam discriminados e foi pedido à Prómocasa a decomposição dos orçamentos para se poder 
estabelecer comparações. Foi pedido aos serviços urgência na verificação dos preços, que se 
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tiverem dentro da variação normal, avançar-se-á para a conclusão do processo, com a recepção 
da obra e consequente libertação da garantia bancária e entrega do terreno do Moinho Pequeno.  
--- O Sr. António Espada voltou a referir que todos os orçamentos de trabalhos a mais foram 
entregues e aprovados pelos serviços técnicos da Câmara. Se pretendiam a discriminação 
desses orçamentos deveriam ter dito na altura em que foram entregues e não um ano após a 
conclusão da obra. Questionou se a obra será demolida se os serviços técnicos não aprovarem 
a discriminação dos orçamentos. A Cooperativa está a ser prejudicada por culpa dos serviços 
técnicos da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que não se está a avaliar a qualidade da obra mas sim os preços 
unitários que fundamentam os trabalhos complementares que foram feitos. ----------------------------  
--- A Câmara tem obrigação e dever de defender o interesse público estando sujeita às mais 
diversas formas de fiscalização por isso tem que dotar a Câmara e os seus técnicos com os 
meios necessários para justificar os preços aplicados pela Prómocasa. Está a estudar a hipótese 
de libertar a garantia consoante a verificação de preços. Assegurou que dentro de 
aproximadamente um mês a situação estará resolvida. ------------------------------------------------------                              
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- O Grupo do PS apresentou a Moção que a seguir se transcreve:--------------------------------------  
--- Moção ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Na sequência da decisão do Governo Português relativo à construção do futuro Aeroporto 
Internacional da Ota, o Município de Azambuja tem sido um parceiro activo nos diversos estudos 
em desenvolvimento, donde se destacam: ---------------------------------------------------------------------- 
--- Estudo das acessibilidades rodoviárias e ferroviárias no Novo Aeroporto; --------------------------- 
--- Estudo das potencialidades de desenvolvimento que decorrerão da localização do novo 
Aeroporto;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Plano de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PORL_OVT). ----------------------- 
--- Acresce também que, dada a decisão sobre a localização do novo Aeroporto ter sido já 
tomada em 1999, todo o processo de Revisão do PDM de Azambuja e o desenvolvimento de 
Planos de Pormenor, estrategicamente seleccionados para prevenir um crescimento 
descontrolado do uso do solo do Concelho, tiveram em atenção essa decisão.------------------------ 
--- A aceleração do processo preparatório de instalação do Aeroporto tem motivado um 
crescimento de interesses e intenções de promotores económicos que a Câmara Municipal de 
Azambuja tem vindo a acompanhar e incentivar – tendo em vista todas as potencialidades que 
podem decorrer, nomeadamente em termos de emprego.--------------------------------------------------- 
--- A recente polémica instalada sobre a localização do Aeroporto prejudica seriamente todos os 
interesses e a estratégia de desenvolvimento da região e particularmente do Concelho de 
Azambuja – provocando, até, a retracção dos agentes económicos com intenções de 
investimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nestas condições, a Câmara Municipal de Azambuja, reunida em Sessão de Câmara em 19 
de Março de 2007:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Lamenta que os projectos que deveriam constituir um facto de mobilização nacional sejam 
objecto de estratégias políticas conjunturais que descredibilizam o País e constituem um factor 
de retracção do desenvolvimento económico e do emprego na Região e no Concelho;-------------- 
--- 2. Independentemente de qualquer juízo de valor sobre os técnicos que conduziram à opção 
– Ota – por manifesta incapacidade técnica de a Câmara se pronunciar sobre este aspecto – 
reiterar a sua confiança nos diversos estudos que, ao fim de um longo processo que envolveu 
especialistas nacionais e internacionais, avalizaram a construção do Novo Aeroporto de Lisboa 
na Ota.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 3. Apoiar o Governo na sua determinação de avançar rapidamente com os trabalhos 
conducentes à instalação do Novo Aeroporto, repondo a confiança dos agentes económicos e 
promovendo um factor determinante do desenvolvimento económico e social do Concelho e da 
Região. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. Dar conhecimento desta Moção a:-------------------------------------------------------------------------- 
--- Sua Excelência o Presidente da República; ----------------------------------------------------------------- 
--- Senhor Presidente da Assembleia da República e Grupos Parlamentares;-------------------------- 
--- Senhor Primeiro-ministro; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Municípios Vizinhos;----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Presidente do N.A.E.R.” ------------------------------------------------------------------------------------------     
--- O Sr. Presidente acrescentou que durante 30 anos fizeram-se estudos que conduziram, em 
1999, à decisão sobre a localização do novo aeroporto. A Câmara considera, pelo menos 
estranho, que quando o processo do aeroporto entrou numa rota decisiva comecem a aparecer 
uma série de estudos que põem em causa a localização. As notícias que põem em causa a 
viabilidade de construção do novo aeroporto na Ota têm consequências prejudiciais para o 
concelho, uma vez que o interesse e procura por parte de agentes económicos, muitos com 
projectos e processos extremamente interessantes, que diversificariam o tecido económico e 
social do concelho. Os interesses da região e do concelho passam pela construção do novo 
aeroporto na Ota, devendo a Câmara tomar uma posição. -------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que já deixou expressa, em reuniões anteriores, qual a 
sua posição relativamente a esta infra-estrutura. Acrescentou que é falso dizer-se que os 
estudos já foram todos terminados, pois ainda espera pelo estudo de custos e benefícios que o 
Sr. Presidente da República falou no ano passado, tendo o Governo referido que o estudo já 
está encomendado. Outro estudo em falta é o de impacto ambiental, fundamental para a 
viabilidade construtiva do aeroporto. Considera que apresentar uma Moção em que se propõe 
reiterar a confiança em algo que não se conhece, nem foi totalmente estudado é ir longe 
demais, é estar a dar um cheque em branco. ------------------------------------------------------------------- 
--- O desenvolvimento do concelho não está dependente da construção do aeroporto, não sendo 
por acaso que o Governo quer à pressa iniciar o lançamento de concursos, é pelo facto de sentir 
que “o terreno lhe foge por baixo dos pés”, há que criar qualquer coisa para que o processo 
desenvolva, acrescentou que a pressa é má conselheira neste tipo de investimentos e uma 
decisão errada vai prejudicar os contribuintes. Por tudo isto considera a Moção inviável e inútil. -- 
--- O Sr. Presidente respondeu que esta Moção, no que diz respeito ao Ponto 3 implica avançar 
também com estudos complementares relativos à instalação do novo aeroporto. Não é uma 
questão de pressa, é uma questão de timing para processos de candidatura a fundos 
comunitários, que a par com a iniciativa privada serão as grandes fontes de financiamento do 
aeroporto. Acrescentou que a sua grande preocupação prende-se com a descredibilidade dos 
agentes económicos perante a constante hesitação, sempre que se trata de tomar medidas de 
carácter estrutural porque ao fim de trinta anos de estudos sobre a localização do aeroporto, 
quando os agentes económicos já têm perspectivas e estratégias de implementação põe-se 
tudo em causa, daí não haver credibilidade. -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre caiu numa tentação muito comum no país, não se ser 
cartesiano nas análises das situações, isto é, embrulha-se os objectivos num conjunto de 
matérias que fazem com que, em vez de se andar para a frente, roda-se em torno se si mesma, 
sem sair do mesmo sítio. É importante que se façam todos os estudos mas o problema actual 
diz respeito à localização do novo aeroporto. ------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador António José Matos considerou que a construção do novo aeroporto não 
estará dependente desta Moção, esta valerá muito pouco para a tomada de decisão. O PSD de 
Azambuja, apesar de solidário com o PSD nacional, tomará as opções melhores para o país e 
principalmente para o concelho de Azambuja.------------------------------------------------------------------ 
--- Os estudos realizados apontam nos mais diversos sentidos, não há uma ideia clara e 
objectiva se esta localização é a melhor e se o aeroporto vai ser essencial para o 
desenvolvimento do país e da região.----------------------------------------------------------------------------- 
--- Acrescentou que o Governo não necessita ser apoiado na sua determinação porque tem sido 
bastante determinado no encerramento de centros de saúde e maternidades.------------------------- 
--- Considera ainda que esta Moção deveria ser apresentada posteriormente á sessão de 
esclarecimentos que a Câmara tenciona fazer porque nessa altura todas as pessoas estariam 
mais elucidadas. Por tudo isto tem imensa dificuldade em votar favoravelmente esta Moção.------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que esta Moção não trata de maternidades nem de centos de 
saúde, sobre esta matéria foram tomadas medidas em devido tempo. A sessão de 
esclarecimento nada terá a ver com a localização do aeroporto porque esta decisão está tomada 
desde 1999. Só agora quando a construção parece irreversível e se começou a criar dinâmicas 
ao nível concelhio, regional e nacional, se questiona a localização na Ota. ----------------------------- 
--- A sessão de esclarecimentos pretende, com o dado adquirido da localização, informar a 
articulação das redes ferroviárias e rodoviárias e desenvolvimentos do estudo das 
oportunidades de desenvolvimento. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sabe que esta Moção não será decisiva mas espera que seja um contributo. Considera que a 
postura da Câmara deve defender os interesses do concelho e da região, analisando a situação 
numa óptica regional, de forma a contribuir para o desenvolvimento do concelho. --------------------           
--- Uma vez posta a votação foi a Moção aprovada por maioria, com quatro votos a favor (Grupo 
do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU).------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que sempre estranhou o facto do Palácio Frederico 
Arouca, em Alcoentre apesar de concluído continuar encerrado. Com os elementos apontados 
neste contraditório, considera lamentável que decorrido um ano, não haja definição do quadro 
da empreitada, estando a Cooperativa a ser lesada por ter que assegurar o pagamento de uma 
garantia bancária, quando os serviços técnicos demoram tanto tempo a tomar uma decisão 
relativa ao procedimento. Afirmou sentir-se à vontade nesta discussão porque não votou 
favoravelmente a proposta que acabou por ter ganho de causa mas considera que a população 
pretende ver o imóvel à sua disposição e a cooperativa pretende a libertação da garantia 
bancária e a transmissão do terreno que licitou em hasta pública. Tem que haver um esforço por 
parte da Câmara de forma a resolver este assunto com a maior rapidez e com toda a 
transparência.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Outra questão tem que ver com um parecer da Procuradoria-geral da República emitido no 
início do presente ano, relativo ao desempenho de altos cargos públicos. Segundo esse parecer 
e à face da lei existe incompatibilidade no exercício do cargo de Presidente da Câmara com o 
cargo de Presidente do Conselho de Administração da EMIA. Deixa à consideração do Sr. 
Presidente a extracção de elações deste parecer, uma vez que implicará alterações na estrutura 
da EMIA, ficando a aguardar desenvolvimentos sobre esta matéria.-------------------------------------- 
--- Solicitou ainda informação sobre os diversos cortes no abastecimento de água em Aveiras de 
Cima, ocorridos na passada semana.----------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que exerce o cargo na EMIA desde o início da sua constituição, sem 
qualquer tipo de remuneração. A entrada em vigor da legislação relativa ao sector empresarial 
do Estado e das Finanças Locais, suscitou dúvidas sobre a proibição da acumulação de 
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remunerações complementares. Não tinha conhecimento que a Procuradoria-geral da República 
já se tinha pronunciado e que a proibição diz respeito à acumulação do exercício de funções. 
Pretende apresentar em sessões de Câmara e da Assembleia Municipais diversas alterações no 
âmbito da EMIA, que contemplará esta situação. -------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre respondeu que o parecer data de 19 de Janeiro e refere uma 
incompatibilidade absoluta do cargo de Presidente do Conselho de Administração por titular 
eleito da Câmara, sem qualquer implicação monetária. ------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que, como só afecta o Presidente, concerteza haverão 
Vereadores disponíveis para, gratuitamente, exercerem o cargo.------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que nos passados dias 10 e 11, foram 
efectuados simulacros em todo o país, através da Protecção Civil Nacional, tendo um desses 
simulacros ocorrido no concelho, desta forma quer agradecer o saudar todas as Corporações de 
Bombeiros intervenientes (Alcoentre, Azambuja, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Torres Vedras, 
Lourinhã) e salientar a coordenação dos Bombeiros de Alcoentre. ---------------------------------------- 
--- Distribuiu um mapa de ocorrências enviado pelo Comando de Operações de Socorro de 
Lisboa, entre os anos 2000 e 2006. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informou ainda que nos próximos dias 20, 21 e 22 de Março, irá comemorar-se o Dia Mundial 
da Floresta, no Posto Equícola de Aveiras de Baixo, actividade que envolverá todos os alunos 
do 1º ciclo do concelho e esta actividade terá como patrocinadores a Compal, a Matutano e o 
Pingo Doce. Deixa o convite a todos os presentes.------------------------------------------------------------ 
--- Distribuiu também informação respeitante ao transporte do Alto Concelho para Azambuja, 
para os próximos dois trimestres. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos explicou que, para os Vereadores da Oposição estarem 
presentes em qualquer actividade têm que prejudicar a sua vida privada, daí terem alguma 
dificuldade em participar em todas as actividades para as quais são convidados. --------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente deixou também um convite para no dia 21 de Março, pelas 15 horas, no 
espaço multiusos no Páteo Valverde, assistirem á inauguração da exposição Arte Sénior 
(trabalhos em material reutilizável, elaborados pelos idosos do concelho).------------------------------       
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Alteração a contrato de arrendamento – Proposta Nº 21 / P / 2007 --------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a Proposta nº 97/P/2006, que aprovou o arrendamento e a minuta do respectivo contrato de 
uma parcela de terreno à empresa Radiomóvel, Telecomunicações, S.A.; ------------------------------ 
--- o pedido apresentado pela mesma empresa no sentido de ser alterado o texto do ponto 3 da 
cláusula terceira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal delibere aprovar a alteração da redacção do ponto 3 da clausula terceira 
da minuta do contrato de arrendamento, ficando assim: ----------------------------------------------------- 
--- “3. A Arrendatária dará início à execução das obras referidas no número anterior até cinco 
meses após o deferimento da autorização municipal, após o que terá início a contagem do prazo 
de duração do contrato, qualquer que seja o estado do terreno.” ------------------------------------------ 
--- Em vez de:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- “3. A Arrendatária dará início à execução das obras referidas no número anterior em prazo 
nunca inferior a cinco meses após o deferimento da autorização municipal, após o que terá início 
a contagem do prazo de duração do contrato, qualquer que seja o estado do terreno.” -------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa a alteração de uma cláusula contratual, 
em contrato estabelecido entre o Município e a Radiomóvel, Telecomunicações para instalação 
de uma antena em Vale de Judeus. -------------------------------------------------------------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 21 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 2 – Correcção a Fundo de Maneio (DISC) – Proposta Nº 20 / P / 2007 ---------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, aquando da elaboração da Proposta nº 8/P/07 (em anexo), ocorreu um 
lapso no respeitante à constituição do Fundo de Maneio para o DISC (o somatório é de 
2.450,00€ e não 2.500,00€). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que a verba afecta ao Código Orçamental 02/020225 passe de 100,00€ para 
150,00€.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta diz respeito à correcção do Fundo de 
Maneio atribuído ao Departamento de Intervenção Sócio-Cultural (DISC), sendo necessário 
aumentar a verba, para 150,00€, afecta ao Código Orçamental 020225. -------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 20 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 3 – Alteração a Protocolo – ACISMA – Proposta Nº 6 / V-JMP / 2007 ----------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que foi celebrado um protocolo de colaboração entre a Câmara e a Associação do Comércio, 
Indústria e Serviços do Município de Azambuja, em 23 de Novembro de 2004, que anexo à 
presente proposta;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que nos termos do Protocolo existente e desde a sua celebração, a Câmara tem transferido, 
trimestralmente, para a ACISMA a quantia protocolada; ----------------------------------------------------- 
--- que alguns Guardas Nocturnos deixaram, entretanto, de exercer a actividade, mantendo, a 
Câmara , a transferência dos valores protocolados;----------------------------------------------------------- 
--- a existência de um diferencial entre 3.390€;----------------------------------------------------------------- 
--- que os Guardas Nocturnos estão obrigados ao pagamento de IVA, sem que tal tivesse sido 
contemplado no Protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1) Que a Câmara aprove proceder a um acerto de contas com a ACISMA (no valor de 3.390€ 
– três mil trezentos e noventa euros, a realizar nos próximos pagamentos trimestrais;--------------- 
--- 2) Que a Câmara aprove o teor da cláusula primeira do protocolo em anexo nos seguintes 
termos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Fica a cargo da Câmara a atribuição à ACISMA de um subsídio trimestral, correspondente ao 
pagamento mensal de 250€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor) a cada Guarda-nocturno em 
exercício de funções nos termos do Regulamento de Exercício de Actividade de Guarda-
nocturno.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas explicou que esta proposta é sobre os guardas-
nocturnos, alvo de acordo com a ACISMA, em que a Câmara transfere trimestralmente a verba 
para pagamento dos guardas-nocturnos. Nesta proposta prevê-se um acerto de contas e uma 
alteração ao protocolo de modo a que a Câmara suporte as despesas com o IVA. ------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 6 / V-JMP / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 4 – Apoios Financeiros ------------------------------------------------------------------------------------ 
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4.1. Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal de Azambuja – 
Proposta Nº 19 / P / 2007 -------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Sr. Presidente 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, – conforme al. b) do nº 4 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------- 
--- que o Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal de Azambuja – CCD, 
realizou no passado dia 30 de Setembro de 2006, o 11º Rally Paper, no qual ofereceu t-shirts a 
todos os participantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- o ofício e o parecer em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição de um apoio financeiro no valor de 275,00€ + IVA ao Centro de Cultura e 
Desporto do Pessoal da Câmara Municipal de Azambuja, para pagamento das t-shirts 
oferecidas na actividade acima mencionada.” ------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta vem no sentido de atribuir, ao Centro de 
Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal de Azambuja, um apoio de 250,00€ para 
pagamento de t-shirts oferecidas no 11º Rally Paper. Como há grandes restrições ao 
financiamento das Associações de Trabalhadores, a Câmara pediu parecer jurídico sobre este 
assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se o Centro de Cultura e Desporto está constituído 
legalmente como Associação. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu afirmativamente.--------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 19 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
4.2. Junta de Freguesia de Maçussa – Proposta Nº 6 / VP-LS / 2007 --------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que é competência da Câmara Municipal de Azambuja a gestão e realização de 
investimentos na rede viária de âmbito municipal, nos termos da alínea a), do nº 1 do artigo 18º 
da Lei nº 155/99, de 14 de Setembro;----------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Junta de Freguesia de Maçussa, propôs à Câmara Municipal uma parceria para a 
realização de obras de reparação e conservação da Rua do Vale Miguel, na Maçussa, 
nomeadamente com a reparação das valetas e colocação de meias manilhas. ------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A aprovação do protocolo em anexo, o qual refere que a Câmara Municipal de Azambuja cede 
à Junta de Freguesia de Maçussa, uma verba de 864,54€, acrescida de IVA, para aquisição do 
material discriminado na factura pró-forma, anexa ao presente protocolo, a qual faz parte 
integrante do mesmo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Entre:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município de Azambuja, adiante designada por Município, aqui representado pelo seu 
Presidente Joaquim António Ramos, e a Junta de Freguesia de Maçussa, adiante designada por 
Junta aqui representada pelo seu Presidente Nuno Miguel Brás Monteiro Gonçalves. --------------- 
--- Considerando que,------------------------------------------------------------------------------------------------- 



19.Mar.2007 
 
 

 8 

--- I. Que é competência da Câmara Municipal de Azambuja a gestão e realização de 
investimentos na rede viária de âmbito municipal, nos termos da alínea a), do nº 1 do artigo 18º 
da Lei nº 155/99, de 14 de Setembro;----------------------------------------------------------------------------- 
--- II. A Junta propôs à Câmara uma parceria para a realização de obras de reparação e 
conservação na Rua do Vale Miguel, na Maçussa. ------------------------------------------------------------ 
--- Pelo exposto, o Município e a Junta, acordam em celebrar o presente Protocolo, que se rege 
pelos termos seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. O Município cede uma verba de 864,54 euros (oitocentos e sessenta e quatro euros e 
cinquenta e quatro cêntimos) acrescido de IVA para, aquisição do material discriminado na 
factura pró-forma junta ao presente protocolo a qual faz parte integrante do mesmo. ---------------- 
--- II. A Junta compromete-se a afectar os materiais cedidos pelo Município, na totalidade, à 
conclusão das obras de reparação e conservação das valetas e bermas da Rua do Vale Miguel, 
Maçussa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- III. A Junta cede a mão-de-obra necessária à realização dos trabalhos de reparação e 
conservação da dita rua. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- IV. A Junta obriga-se a respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis na 
realização da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- V. Caso a Junta não realize as acções inerentes ao presente Protocolo, nomeadamente, a 
afectação dos materiais cedidos à obra de reparação e conservação das valetas e bermas da 
dita Rua, o Município terá direito a reaver, por qualquer via, a quantia disponibilizada com base 
no incumprimento do protocolado.” -------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente explicou que esta proposta refere a necessidade de realização de 
obras (valetas e meias manilhas) na Rua do Vale Miguel, em Maçussa. A Câmara fez um acordo 
de parceria com a Junta, em que a Câmara entraria com o material e a Junta com a mão-de-
obra, conforme protocolo anexo à proposta. --------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 6 / VP-LS / 2007 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
4.3. Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Vale do Brejo – Proposta Nº 11 / V-ML / 2007 - 
--- O Sr. Presidente 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 artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja tem vindo a promover o Desfile Etnográfico no âmbito 
da “Avinho” – Festa do Vinho e das Adegas de Aveiras de Cima; ----------------------------------------- 
--- que, com o objectivo de envolver as Colectividades do Concelho na promoção desta 
iniciativa, a Câmara Municipal de Azambuja comprometeu-se em comparticipar nas despesas de 
materiais efectuadas pelas Colectividades envolvidas; ------------------------------------------------------- 
--- a participação do Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Vale do Brejo. --------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a atribuição de um apoio financeiro ao Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Vale do Brejo 
no valor de 517€, correspondente à despesa efectuada em materiais na sua participação no 
Desfile Etnográfico, inserido na edição de 2006 da “Avinho” – Festa do Vinho e das Adegas.”----- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta do Sr. Vereador Marco Leal diz respeito a um 
compromisso assumido com o Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Vale do Brejo 
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relativamente à comparticipação nas despesas derivadas da sua participação no desfile 
etnográfico na ÁVINHO 2006.---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 11 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
5. Informações--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Informação N.º 2 / P / 07 -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 23 de Fevereiro, que se 
anexam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 2ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.-------------------------------------------------------- 
--- 1ª Alteração ao Plano de Actividades.”------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.2. – C.M.A. – Departamento de Urbanismo----------------------------------------------------------------- 
--- “Indicadores da actividade desenvolvida no Departamento de Urbanismo em 2006.” ------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.3. – Ministério da Administração Interna – Comando de Operações de Socorro de Lisboa 
--- “Ocorrências no ano 2006 no Concelho de Azambuja.”--------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.4. – C.M.A. – Transporte Gratuito Alto Concelho – Azambuja --------------------------------------- 
--- “Meses de Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2007 (flyer).”--------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou ainda que, sobre o Palácio Pina Manique, após várias incursões 
por todos os sectores do Estado para apurar o responsável pelo Palácio, não se chegou a 
conclusão nenhuma. Depois pediu uma audiência com a Sra. Ministra da Cultura, não conseguiu 
a audiência mas teve a oportunidade de conversar com a Sra. Ministra sobre este assunto, 
desta conversa ficou prometido que iria descortinar através do seu Gabinete quem é o actual 
responsável, sabendo de antemão que depois da publicação das novas orgânicas dos vários 
Ministérios passará para a responsabilidade do Ministério da Cultura. Neste momento aguarda 
resposta da Sra. Ministra da Cultura.------------------------------------------------------------------------------ 
--- 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 quinze 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
   
 
 
 


