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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 23 DE OUTUBRO DE 2007. -------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja.-------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António 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 Ana Maria Correia Ferreira e António José Costa da Cruz 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 informou que o Sr. Vereador António José Mateus de Matos será substituído 
na presente reunião pelo Sr. Vereador António José Costa da Cruz. ------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio a Sra. Adelaide Vinagre informando que irá abrir uma pequena mercearia. Tem 
andado em desacordo com a proprietária, pois esta diz que pode abrir o estabelecimento mas no 
Departamento de Urbanismo – DU, o Arquitecto responsável pelo processo diz que o 
estabelecimento não está legalizado, pois não possui documentação. Questionou se pode ou 
não abrir a mercearia.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que deveria, previamente a todo o processo, ter-se informado de 
quais são as exigências legais para se abrir uma mercearia. Não conhece particularidades do 
processo, apenas disse à proprietária que há legislação recente que permite, em alguns casos, 
abrir um estabelecimento antes de efectuada a vistoria e legalização por parte da Câmara mas 
se o Arquitecto informou que não pode abrir é porque não deverá estar abrangido por esta 
legislação. Pode inteirar-se do processo e reunir-se em conjunto com a proprietária para serem 
ambas esclarecidas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Luís Varino que em representação de alguns munícipes de Aveiras de Cima, 
veio alertar a Câmara para a rotunda que está a ser construída antes da ponte da variante da 
auto-estrada. Considera que estão a construir um “poço da morte” pois a rotunda está 
desenquadrada com a estrada, deveria ser feita a, aproximadamente, mais 3m para o lado 
nascente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Teve conhecimento que a Banda de Música do Alto Concelho solicitou à Câmara 
fardamentos, lembrou que existem os fardamentos da Banda Juvenil, que pouco uso tiveram.---- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o pedido de licenciamento de armazéns pela firma Torrão 
teve como contrapartida o arranjo da estrada e a construção de uma rotunda, que está a ser feita 
de acordo com o projecto, enquadrada na reformulação da estrada. Depois da intervenção 
concluída a rotunda ficará completamente enquadrada com a estrada. ---------------------------------- 
--- Sobre os fardamentos da Banda Juvenil, não faz menor ideia de onde estão. Quando o actual 
executivo entrou para a Câmara, houve um esforço para recolher os instrumentos da Banda 
Juvenil mas foram recolhidos muito poucos. Por uma questão de justiça, tal como a Câmara 
fardou todas as outras Bandas de Música do Concelho, fardará a Banda de Música do Alto 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Manuel Canha solicitando esclarecimentos acerca da alteração ao nome das 
ruas de Azambuja, pois não sabe se foi feito algum comunicado a informar os munícipes e quais 
os critérios utilizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Sobre o Páteo Valverde, alertou a Câmara para o atentado à saúde pública que são os 
cuvetes de gelados cheias de bolor e as arcas todas ligadas a consumir energia. -------------------- 
--- Também considera um atentado à saúde pública (drogas, ratos, pulgas, etc.) uma casa 
abandonada perto do restaurante do Soares e logo a seguir está outra casa, também 
abandonada, que é um “ninho” de gatos. Solicita intervenção da Câmara para resolver estas 
situações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionou o porquê de não haver recolha de lixo aos domingos em Azambuja, quando a 
maioria das pessoas deita o lixo nos contentores, que por serem poucos as pessoas deixam os 
sacos no chão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que sobre o Valverde será o novo concessionário responsável 
pela limpeza do restaurante e dos equipamentos. ------------------------------------------------------------- 
--- A toponímia da vila de Azambuja, foi iniciativa da Assembleia de Freguesia de Azambuja, que 
criou uma comissão multipartidária, para em colaboração com os serviços camarários, atribuírem 
nome às novas ruas de Azambuja. Depois o documento foi aprovado por unanimidade na 
Assembleia de Freguesia e proposto à Câmara. Agora a Câmara adjudicou a empreitada no 
âmbito do POLIS (financiado em 55%). O novo mapa toponímico de Azambuja encontra-se para 
consulta na Câmara, na Junta de Freguesia e nos CTT e sairá um aviso à população nas 
próximas edições dos jornais locais, que sugere que os munícipes se dirijam à Câmara a solicitar 
o número de polícia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O lixo não é recolhido ao domingo em todas as freguesias do concelho mas a distribuição dos 
contentores visa contemplar essa situação, ter capacidade de depósito de lixo de dois dias, a 
razão de tal situação diz respeito à duplicação do preço de remoção (ao domingo os 
trabalhadores são pagos a 200%). O facto da vila estar em obras faz com que se tenha que 
deslocar alguns contentores, quando as obras tiverem terminado a Câmara irá levar a cabo a 
colocação de contentores subterrâneos. ------------------------------------------------------------------------- 
--- Todo o quarteirão está num estado lastimável, a Câmara já tentou intervir nessa situação mas 
o imóvel pertence a aproximadamente vinte herdeiros, que não pretendem fazer um projecto 
comum, a Câmara irá tentar adquirir aquelas casas de modo a “abrir” a parte central da vila, que 
no seu entender é muito concentrada em termos de habitação. Irá contactar os serviços para 
analisarem a situação e se houver perigo para a saúde pública terão que se tomar providências.      
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio a Sra. Vereadora Ana Ferreira chamando a atenção para a má colocação de alguns 
sinais indicativos da realização de obras, onde estas já terminaram (junto ao quartel da GNR). 
Na mesma zona existe um buraco com dimensões consideráveis, que por sua vez, está mal 
sinalizado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que, depois de uma visita a todas as frentes de obra, solicitou 
aos serviços de Protecção Civil, que tenham em atenção à desadequação da sinalização das 
obras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os buracos servem para testar a pressão da água dos depósitos que entraram agora em 
funcionamento, para que deixe de haver problemas no abastecimento de água à vila.--------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira questionou a possibilidade de circulação numa estrada que vai 
das oficinas municipais ao bairro da Socasa, de forma a contornar os transtornos causados 
pelas obras do POLIS.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que nesse local estão a ser construídos o estádio municipal e 
uma igreja das Testemunhas de Jeová. -------------------------------------------------------------------------- 
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--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre deixando uma nota à manifestação de 
descontentamento da população por ocasião da realização da Cimeira de Lisboa no âmbito da 
Presidência Portuguesa da União Europeia. -------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre os resíduos sólidos, a Câmara por opção política, fez a concessão dos serviços de 
recolha de resíduos sólidos, sem nunca ter dado conhecimento oficial da execução do contrato. 
Por isso solicita que o Sr. Presidente apresente um relatório circunstanciado de como tem sido 
executado o contrato e quais as anomalias e queixas que tenham chegado a conhecimento da 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Relativamente às roturas de água que têm ocorrido na freguesia de Azambuja, considera que 
existem anomalias a mais sempre no mesmo local, o que o leva a concluir que não têm sido 
programados nem realizados trabalhos de manutenção de rede. Este serviço que no seu 
entender é muito bem pago, deveria ter melhor atenção por parte da Câmara. ------------------------ 
--- Têm chegado ao seu conhecimento muitas queixas relativamente às obras do POLIS, 
nomeadamente sobre a passagem de umas frentes de obra para outras, sem as primeiras 
estarem concluídas. Depois de se apregoar tão bom planeamento e eficácia na execução das 
mesmas, estranha que estas coisas aconteçam, tal como a proposta a solicitar a prorrogação do 
prazo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Reiterou o pedido do projecto para a etar da Maçussa, depois de aventado pela AdO de que 
seriam aí recepcionadas as águas residuais de Maçussa, Manique do Intendente e Vila Nova de 
São Pedro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionou sobre o resultado da reunião agendada com os Bombeiros Voluntários de 
Alcoentre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a passagem do TGV pelo concelho, referiu que a Câmara deve ter sido apanhada de 
surpresa, uma vez que o ofício enviado ao Director-geral da Agência Portuguesa do Ambiente 
sobre o impacto ambiental do TGV, era curto e pouco trabalhado para a importância do assunto. 
Solicitou toda a informação possível sobre o assunto. -------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a queixa do munícipe era referente ao facto de não haver 
recolha de lixo ao domingo, não dizia respeito à qualidade do serviço. Tem sistematicamente 
ouvido dos Srs. Presidente de Junta, que houve uma grande melhoria na qualidade do serviço 
desde que se optou por esta metodologia. Em seu tempo apresentará o relatório pretendido pelo 
Sr. Vereador.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre as roturas na freguesia de Azambuja, desde o início do seu primeiro mandato que 
afirma que “Não pensou que a situação no concelho estivesse tão má como realmente é.”, o 
abastecimento de água em Azambuja estava numa situação calamitosa, das duas captações de 
água, uma tinha assoreado e a outra estava a um mês de assorear e a generalidade da rede 
não está cadastrada, o que impossibilita a sua manutenção, pois só se consegue saber por 
onde passa a rede quando há roturas. O concurso de concessão da água perspectiva a 
realização de obras que serão efectuadas pelo putativo concessionário. Houve de facto 
problemas ocorridos há uma semana, no abastecimento de água aos Casais de Baixo, tendo o 
piquete de águas trabalhado dia e noite para detectar (não é área cadastrada) a rotura. ------------ 
--- Já admitiu que a obra no núcleo central de Azambuja não têm corrido bem e se não fosse o 
facto de perder os Fundos Comunitários ao programa POLIS tinha rescindido contrato com o 
empreiteiro. A Câmara pressionou a empresa e actualmente existem oito frentes de obra com 
pessoal efectivo, que só abandonarão cada obra quando esta estiver realmente concluída, 
também passaram a trabalhar ao sábado até reporem o prazo para cumprimento de contrato.---- 
--- Não há nenhum projecto de ampliação da etar da Maçussa, há, de entre muitas hipóteses, a 
possibilidade de utilização desta etar, com a sua capacidade actual, de receber os esgotos de 
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Manique do Intendente e de Vila Nova de São Pedro, durante 5/ 6 anos. Mas na última 
Assembleia Municipal houve um munícipe que ofereceu terreno para a construção de uma etar 
que serviria Manique do Intendente e Vila Nova de São Pedro, a Câmara já transmitiu esta nova 
informação à AdO.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O processo de impacto ambiental dos traçados alternativos do TGV entraram em discussão 
pública, qualquer entidade ou pessoa podia ter-se manifestado em relação a esta matéria. 
Depois de receber o processo a Câmara enviou para todas as Juntas de Freguesia 
(procedimento legal dos processos de discussão pública) de modo a ser afixado e publicitado 
em todo o concelho. Depois optou por manifestar a posição da Câmara, dizendo que o TGV é 
prejudicial para qualquer concelho que venha a atravessar, pois cria servidões de 50m e não 
traz nenhum valor acrescentado ou benefício. De entre duas opções propostas no processo a 
Câmara limitou-se a informar qual trará menores desvantagens para o concelho. Mas na sua 
opinião todo o processo irá ficar suspenso, pelo menos até se decidir qual a opção a tomar para 
o novo aeroporto internacional de Lisboa. ----------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas informando que a reunião da Câmara com os 
Bombeiros Voluntários do concelho ainda não se realizou.-------------------------------------------------- 
--- Informou ainda que no próximo dia 25 realizar-se-á um simulacro organizado pela C.L.C., que 
envolverá, supostamente, um derramamento na conduta que vem de Sines. Conta com a 
colaboração do Gabinete de Protecção Civil Municipal e estarão presentes representantes de 
todos os concelhos por onde passa a conduta.----------------------------------------------------------------- 
--- Da reunião havida no passado dia 18 na Autoridade Nacional de Protecção Civil sobre o 
Plano de Intervenção em caso de sismos, ficou definido que o Posto Nacional ficará sedeado no 
Cartaxo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Deu conhecimento que, no passado dia 15 realizou-se o sorteio dos lugares para o novo 
mercado mensal de Azambuja, que decorreu da melhor forma possível. -------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que não lhe foi prestada a mesma informação 
relativamente à rotura de água nos Casais de Baixo. A situação calamitosa apenas demonstra 
que a rede de água nunca foi uma preocupação da Câmara, tendo o presente executivo 
resolvido muitos dos problemas existentes mas na sua opinião não se pode esperar que seja 
feita a concessão para que sejam realizadas obras urgentes nesta matéria, pois poder-se-á 
observar valores muito elevados a cobrar aos munícipes de forma a compensar essa obras. Há 
soluções diferentes da que a Câmara quer seguir, agravada no seu entender, pelo facto da 
Câmara não ter ouvido a opinião dos munícipes sobre a concessão do abastecimento de água.-- 
--- Relativamente à recolha dos resíduos sólidos existem inúmeros problemas na prestação 
deste serviço, ficando a aguardar pelo relatório da Câmara. ------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Cruz questionando se a escola dos Casais das Boiças 
está para venda; se o anexo construído na escola Grandella em Tagarro está devidamente 
autorizado pela Câmara; se as máquinas de alcatroamento já iniciaram os trabalhos nos Casais 
das Boiças e alertou a Câmara para a quantidade de lâmpadas, de iluminação pública, fundidas 
nos Casais das Boiças.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara não colocou a escola dos Casais das Boiças para 
venda; a estrutura na escola Grandella de Tagarro é amovível, não implica construção e é 
provisório e só por isso teve autorização da Câmara; as máquinas de alcatroamento estão a 
terminar trabalhos em Vila Nova de São Pedro. Sobre as lâmpadas fundidas, há um alinha 
aberta da EDP para as pessoas informarem sobre este tipo de situação mas a Câmara já enviou 
um ofício sobre esse e outros problemas na iluminação pública.-------------------------------------------       
--- O Sr. Presidente fez um breve intervalo. --------------------------------------------------------------------- 
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--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 30 de Julho de 2007 foi aprovada por maioria, 
com cinco votos a favor e duas abstenções (Sr. Vice-presidente e Sr. Vereador António José 
Cruz, do PSD). 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 27 de Agosto de 2007 foi aprovada por maioria, 
com cinco votos a favor e duas abstenções (Sr. Presidente e Sra. Vereadora Ana Ferreira, do 
PSD). 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 – EMIA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 – Aquisição de Quota – Proposta Nº 76 / P / 2007--------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que a Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja (E.M.I.A.) é, em 
termos de Capital Social, no montante de 250 000 Euros, detida pelas seguintes entidades:------- 
--- Câmara Municipal de Azambuja: 51%------------------------------------------------------------------------- 
--- Acoril: 24,5% -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sérgio Fernandes Torrão: 24,5%------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, decorrente do processo de falência da Acoril, S.A., foi recebida na Câmara 
cópia do Ofício enviado pelo Administrador de Falência àquela Empresa Municipal dando 
conhecimento da intenção de proceder à venda da quota da Acoril; -------------------------------------- 
--- Considerando que a Câmara Municipal de Azambuja ao instituir a E.M.I.A. pretendeu 
constituir uma parceria público/ privada tendente a criar uma estrutura mais flexível do ponto de 
vista técnico e administrativo, dotada com o know-how fornecido pelos Sócios Privados; ----------- 
--- Considerando que a actual composição do Capital Social garante o poder de decisão da 
Câmara, por ser Sócia maioritária.--------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Que a Câmara não exerça o seu direito de aquisição da quota da Acoril, S.A. ------------------ 
--- 2. Que desta decisão seja dado conhecimento à E.M.I.A. e ao Administrador de Insolvência 
da Acoril.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Proposta nº 76 / P / 2007 foi retirada.----------------------------------------------------------------------- 
 – Adjudicação de Empreitadas – Proposta Nº 77 / P / 2007 ------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, nos termos deliberados pela Assembleia Municipal, a E.M.I.A. foi 
encarregada de desenvolver as seguintes obras: -------------------------------------------------------------- 
--- Loteamento do Moinho da Mata em Vale do Paraíso;----------------------------------------------------- 
--- Ampliação e Remodelação da Escola Básica nº 1 em Alcoentre; -------------------------------------- 
--- Intervenção Urbana em Vale do Paraíso. -------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a E.M.I.A. desenvolveu os procedimentos processuais legais tendo em 
vista a concretização dessa incumbência; ----------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o Contrato-Programa celebrado com a E.M.I.A. à luz da Deliberação 38/P/2007, 
aprovada pela Assembleia Municipal em 5 de Julho de 2007; ---------------------------------------------- 
--- Considerando o Ofício da E.M.I.A. nº 236/07, de 2007/10/07.------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja aprove a realização das obras identificadas no 
Considerando primeiro, nos termos e nas condições propostos pela E.M.I.A. no seu Ofício 
236/07.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa aprovar nos termos e condições 
propostos pela EMIA, a realização das obras do Loteamento do Moinho da Mata e Intervenção 
Urbana, em Vale do Paraíso e Ampliação e Remodelação da Escola Básica nº 1, em Alcoentre. -  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que sobre a ampliação e remodelação da escola de 
Alcoentre, referiu que aquando da aprovação da Carta Educativa, proferiu uma declaração de 
voto por não concordar com o encerramento das escolas de Casais das Boiças, Quebradas e 
Tagarro, entre outras. No seu entender esta obra viabiliza o encerramento destas escolas, por 
isso irá abster-se na votação da proposta, pois acredita que a obra será feita com essa intenção. 
--- O Sr. Vice-presidente referiu que, nos seus contactos com a população de Alcoentre, todos 
manifestam contentamento pela remodelação e ampliação da escola e pela concentração de 
todos os alunos da freguesia numa escola dotada de óptimas condições.------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal acrescentou que a política educativa no concelho irá no sentido 
de proporcionar a todas as crianças as melhores condições para aprendizagem, numa escola 
unitária com refeitório, ginásio e centro de recursos.---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre respondeu dizendo que nunca se pode justificar uma opção 
desta natureza com logística, pois este problema é mais profundo, até porque já existia quando 
se assinaram Moções referentes à escola de Casais de Além. A Câmara nessa altura 
considerava que esta escola devia manter-se em funcionamento e agora diz exactamente o 
contrário, não podem manter-se escolas unitárias abertas. Há que ser consequente nas 
decisões tomadas.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que esta proposta pretende a requalificação, melhoria e dotação da 
escola básica de Alcoentre, com a construção de três salas de aula, para ensino básico e uma 
sala para jardim-de-infância e estruturas de apoio a todo o sistema educativo. O encerramento 
das escolas foi determinado pelo Ministério da Educação mas quando a população transmite à 
Câmara a sua opção por determinado figurino educativo, é dever da Câmara apoiar a 
população. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre respondeu que, quando a Câmara propõe que a EMIA realize 
esta empreitada está a condenar ao encerramento algumas escolas, tal como ficou definido com 
a aprovação da Carta Educativa. Concorda com a recuperação da escola de Alcoentre e com a 
beneficiação das escolas de Tagarro e Quebradas.----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente afirmou que na maioria dos concelhos as forças políticas concordaram com 
a concentração das crianças em escolas que oferecem óptimas condições para aprendizagem. 
As manifestações populares prendem-se com bairrismo existente mas a determinação, do 
encerramento das escolas com menos de dez alunos, é do Ministério da Educação e por isso a 
Câmara apoiou a população de Casais de Além. -------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal referiu que é obrigação da Câmara prever o futuro, 
acompanhando a presente realidade de que as crianças estão na escola das 9h00m às 17h30m, 
por isso deverão ter as melhores condições.-------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou a duplicidade de conceitos da Câmara porque, por 
um lado mostra apoio à população mas não defende a política que está a apoiar. Sobre a 
intervenção do Sr. Presidente, referiu que deve ter em atenção a realidade de cada concelho, 
daí não defender a mesma política a nível nacional. Até o Sr. Ministro da Educação congratulou-
se com o encerramento de 2.000 escolas, com a colaboração e apoio das Câmaras Municipais. 
A CDU não apadrinha as políticas educativas do PS, seguidistas do Ministério da Educação, 
para o concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu serem vicissitudes da política, os partidos serem a favor quando 
estão no poder e serem contra quando estão na oposição. ------------------------------------------------- 



23.Out.2007 
 
 

 7 

--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 77 / P / 2007 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
 – Atribuição de Obras – Proposta Nº 78 / P / 2007-------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando o Contrato-Programa assinado com a E.M.I.A. na sequência da Deliberação 
38/P/2007, de 5 de Julho, da Assembleia Municipal;---------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, ao longo do período de vigência da E.M.I.A. a Assembleia Municipal lhe foi 
atribuindo algumas obras que não constavam da listagem inicial, bem como determinou a 
exclusão de outras que a Câmara Municipal de Azambuja executou por recurso a Fundos 
Comunitários; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a E.M.I.A. prevê para o ano 2008 a realização das seguintes obras, já 
aprovadas em Assembleia Municipal:----------------------------------------------------------------------------- 
--- Loteamento do Moinho da Mata – Infra-estruturas --------------------------------------------------------- 
--- Ampliação da Escola Básica de Alcoentre ------------------------------------------------------------------- 
--- Escola EB1 e JI de Azambuja ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Saneamento da Maçussa ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Casa da Câmara em Aveiras de Cima ------------------------------------------------------------------------ 
--- Estrada Virtudes/ Azambuja ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a Câmara Municipal de Azambuja tem firmado processo de aquisição do 
Mosteiro das Virtudes que se prevê vir à posse do Município em Janeiro de 2008; ------------------- 
--- Considerando que urge, também, concluir a recuperação da Casa Colombo em Vale do 
Paraíso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Que sejam entregues à E.M.I.A. os seguintes processos: -------------------------------------------- 
--- Consolidação e Recuperação do Mosteiro das Virtudes e Arranjo das envolventes; -------------- 
--- Recuperação da Casa Colombo, em Vale do Paraíso.---------------------------------------------------- 
--- 2. Que esta proposta seja submetida à apreciação da Assembleia Municipal.” --------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de novas empreitadas 
à EMIA, uma vez que houve obras que constavam do mapa inicial, que foram possíveis realizar 
através do outros recursos, por exemplo, Jardim da Areeira, estádio municipal e intervenção 
urbana em Aveiras de Cima. ----------------------------------------------------------------------------------------   
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre entendendo que estas empreitadas visam dar 
cumprimento às promessas políticas feitas pelo PS. Considera que existem outras prioridades, 
existem freguesias carentes de investimento e iniciativas municipais. ------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 78 / P / 2007 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
 – Constituição de Comissão de Acompanhamento – Proposta Nº 80 / P / 2007 ---- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando o estipulado na Cláusula Quinta do Contrato-Programa estabelecido entre a 
Câmara e a E.M.I.A., relativo à Comissão de Acompanhamento destinada a acompanhar e 
fiscalizar a sua execução.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Que seja constituída a seguinte Comissão de Acompanhamento: ---------------------------------- 
--- Eng. Pedro Bourgard, Director do D.I.O.M., que presidirá------------------------------------------------ 
--- Dra. Irene Lameiro, Directora do D.A.F. ---------------------------------------------------------------------- 
--- Prof. Eng. Francisco Farinha, Director Técnico da E.M.I.A. ---------------------------------------------- 
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--- 2. Competirá à Comissão de Acompanhamento pronunciar-se previamente sobre as seguintes 
matérias: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- i) Analisar os termos económico-financeiros do desenvolvimento dos projectos, verificando os 
custos de construção e propondo o dimensionamento dos mesmos atentos os padrões de 
rentabilidade previsível; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ii) Sem prejuízo das competências próprias da fiscalização de obras, certificar e garantir o 
cumprimento do caderno de encargos e dos projectos; ------------------------------------------------------ 
--- iii) Promover entendimentos entre os intervenientes, no pressuposto de um relacionamento 
assente num clima de confiança mútua;-------------------------------------------------------------------------- 
--- iv) Monitorizar os modelos financeiros que basearão as opções de Investimento Inicial e 
supervisionar o cumprimento do plano orçamental; ----------------------------------------------------------- 
--- v) Promover uma total transparência financeiro no desenvolvimento económico do projecto e 
dos mecanismos de selecção de contraentes;------------------------------------------------------------------ 
--- vi) Promover a evolução nas especificações e os termos dos fornecimentos, tendo em vista 
uma optimização contratual;----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- vii) Estabelecer mecanismos de controlo permanente da qualidade e da gestão financeira; ---- 
--- viii) Analisar trimestralmente o equilíbrio financeiro, o desempenho e o grau de 
desenvolvimento dos projectos.” ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que no âmbito do contrato-programa aprovado pela Assembleia 
Municipal, em Julho, esta proposta visa a nomeação de uma Comissão de Acompanhamento 
das obras a serem realizadas através da EMIA. Propõe que a referida Comissão seja constituída 
pelo Eng. Pedro Bourgard, pela Dra. Irene Santos e pelo Prof. Eng. Francisco Farinha e terá as 
competências técnicas e financeiras constantes da proposta. ---------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que a alínea iii) confere competências que 
considera serem poderes políticos. Sem prejuízo pelo respeito que tem pelas pessoas 
nomeadas, entende que esta proposta visa alijar responsabilidades dos eleitos locais.-------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a Comissão reporta sempre à Câmara e por isso não 
considera que esteja a alijar responsabilidades sobre a Comissão. A Comissão não tem carácter 
decisório.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 80 / P / 2007 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
Ponto 2 – Restaurante “Páteo Valverde” – Cessão de Exploração – Proposta Nº 74 / P / 

2007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando o teor da proposta 51/P/2007 que autorizou a cessão da posição contratual de 
exploração do Restaurante/ Bar do Páteo Valverde e do bar da Biblioteca Municipal de “Páteo 
do Valverde – Restaurantes, Lda.” para a “Sociedade Agropecuária os Catembeiros, Lda.”. ------- 
--- Considerando ter sido reconhecida uma dívida ao Município, no montante de 64.350 euros 
(rendas e juros), a ser paga pela dação de equipamento colocado nos citados locais e livre de 
quaisquer ónus ou encargos e pela apresentação de um plano de liquidação da parte 
remanescente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando ter sido criada uma Comissão de avaliação em causa constituída pela Sra. 
Chefe de Secção de Património, Maria Adelaide Gordo, em representação da Câmara, e pelos 
Srs. Alexandre Rei e José Carlos Monteiro, em representação de “Páteo Valverde – 
Restaurantes, Lda.” e de “Agropecuária os Catembeiros, Lda.”, respectivamente. -------------------- 
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--- Considerando que se realizou um levantamento meticuloso de todo o equipamento existente 
nos espaços, pertença da Câmara e pertença do concessionário, com ou sem processos de 
penhora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que a Câmara procedeu à avaliação dos bens de acordo com o preceituado 
legal, mormente no que concerne ao seu respectivo enquadramento no CIBE (Cadastro de 
Inventários dos Bens do Estado) e à aplicação da taxa de amortização (Portaria 671/2000, de 
17/04), em caso de inexistência de factura, de acordo com os valores constantes no Balancete, 
relativo ao exercício de 2005, do “Páteo do Valverde – Restaurantes, Lda.” a que se aplicaram 
as taxas de amortização da supracitada Portaria e, ainda, em caso de impossibilidade de 
aplicação destes métodos, através de consulta de catálogos on-line (Anexo I).------------------------ 
--- Considerando que os equipamentos propriedade de “Páteo do Valverde – Restaurantes, Lda.” 
e livre de ónus ou encargos, instalados no Restaurante/ Bar do Páteo Valverde e no Bar da 
Biblioteca Municipal, de acordo com a metodologia indicada foram avaliados, pela Câmara, em 
14.994,95 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que não foram encontrados, nos espaços em causa, bens, pertença do 
Município avaliados em 1.084,94 euros. ------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o pedido apresentado, em 25 de Setembro de 2007, pelo mandatário de “Páteo 
do Valverde – Restaurantes, Lda.”, no sentido da Câmara contemplar, na lista dos equipamentos 
considerados no processo de dação em pagamento, o elevador (monta-pratos) e o sistema de 
alarme, no valor de 7.735 euros (Anexo II).---------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a aprovação da avaliação dos bens/ equipamentos instalados no Restaurante/ Bar do 
Páteo do Valverde e no Bar da Biblioteca Municipal propriedade de “Páteo do Valverde – 
Restaurantes, Lda.” e livres de quaisquer ónus ou encargos em 14.994,95 euros; -------------------- 
--- 2. que à citada importância se deduza o valor dos bens pertença do Município e não 
encontrados – 1.084,94 euros;-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. a inclusão do elevador monta-pratos nos equipamento a aceitar pelo Município, no valor de 
6.307 euros, tendo em conta as características arquitectónicas do espaço do restaurante; --------- 
--- 4. a utilização do depósito de garantia prestado a favor da Câmara, pelo anterior 
concessionário, no valor de 8.800 euros;------------------------------------------------------------------------- 
--- 5. o pagamento do valor remanescente da dívida em 60 prestações mensais e sucessivas a 
pagar em simultâneo com as rendas; ----------------------------------------------------------------------------- 
--- 6. a prestação de uma garantia bancária equivalente ao valor das rendas de um ano 
acrescido do valor da amortização da dívida.” ------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta diz respeito ao Restaurante Páteo 
Valverde e foi retirada da última sessão de Câmara.---------------------------------------------------------- 
--- Acrescentou que através desta solução a Câmara recuperará a dívida do anterior 
concessionário e defenderá os seus melhores interesses. Fez uma alteração à proposta, pela 
qual assume toda a responsabilidade, que foi acrescentar o “5. que não seja exigido o 
pagamento de rendas durante o período em que o estabelecimento esteve encerrado;”. 
Informou que a Dra. Irene poderá esclarecer todas as questões que os Srs. Vereadores 
entenderam necessárias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que as responsabilidades do Sr. Presidente 
não se ficam pelo ponto 5, pois em todo este processo deveria ter sido mais diligente para que o 
passivo não fosse tão incrementado como o que agora se apresenta e daí não seria obrigado a 
este perdão das rendas pois a concessão, em termos jurídicos, continua vigente, 
independentemente das vicissitudes que o contrato tem sofrido. Esta atitude da Câmara é 
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discriminatória, pois se um munícipe não paga a factura de água, ou paga com juros ou é-lhe 
cortado o abastecimento, neste caso, deixou-se tomar estas proporções no valor da dívida. Não 
quer deixar de assinalar que o valor mensal a pagar pelo novo concessionário, ronda os 3.000€, 
o que no seu entender é muito dinheiro a facturar num negócio desta natureza.----------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que esta situação foi o culminar de uma série de ponderações 
que a Câmara teve que fazer (desemprego, influência do Páteo Valverde, a palavra e 
promessas do anterior concessionário, etc.). O novo concessionário, tal como os consumidores 
de água, pagará todos os juros sobre as rendas em atraso. ------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou qual a base legal para a isenção do pagamento de 
rendas durante o período em que o estabelecimento estiver encerrado. --------------------------------- 
--- O Sr. Presidente reiterou que este ponto é da sua exclusiva responsabilidade porque 
considera que se trata de uma questão de justiça, tal como aconteceu com o concessionário do 
bar das piscinas não pagou renda durante a realização das obras. --------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 74 / P / 2007 aprovada por maioria com quatro 
votos a favor (Grupo do PS e três votos contra (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------- 
--- Os Srs. Vereadores do PSD apresentaram a Declaração de Voto que a seguir se transcreve: 
--- “A proposta nº 74/P/2007 ora apresentada está, em nosso entender, crivada de elementos 
desfavoráveis ao interesse público e alguns deles suscitam-nos até fortes reservas sobre a sua 
legalidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em relação ao ponto 1, já havíamos declarado a nossa oposição quando da votação da 
proposta nº 51/P/2007. É nosso entender que não há nenhuma vantagem para esta Câmara na 
aquisição de equipamentos de hotelaria que vão ser colocados ao serviço do concessionário. 
Este factor altera também as condições em que foi decidida a atribuição da exploração, sem 
nenhuma contrapartida para esta autarquia. A Câmara Municipal de Azambuja está, pois, a 
efectuar um investimento de quase 15 mil euros em equipamento que competiria ao novo 
concessionário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ainda em relação a este ponto1, também se nos colocam reservas sobre o método de 
avaliação. De facto, não está aqui a autarquia a efectuar uma valorização de património seu, 
descontando as respectivas amortizações, porque aquilo que se trata efectivamente é da 
aquisição de equipamentos usados. Assim sendo, teria que coexistir um factor de ponderação 
sobre o seu valor comercial, o que manifestamente não foi feito. ------------------------------------------ 
--- Acrescem ainda dúvidas se alguns desses equipamentos não se encontrarão penhorados.---- 
--- No que diz respeito ao ponto 2, além do problema de falta de justificação para terem 
desaparecido bens propriedade desta autarquia e de qual a atitude a tomar perante tal facto, 
acresce que não estão quantificados os valores respeitantes a duas máquinas registadoras e 
um esquentador. Assim, e para além de outro procedimento que a Câmara devesse tomar face 
ao desaparecimento dos bens, há também uma subvalorização do montante a receber por esta 
autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não concordando que, em face das condições de exploração dos citados espaços, a Câmara 
de Azambuja deva assumir encargos por benfeitorias realizadas, também o equipamento 
referido no ponto 3 não deveria ser adquirido. Mas muito menos deveria ser adquirido pelo seu 
preço de custo no ano de 2005. Aqui nem sequer foi aplicado qualquer critério de amortização. -- 
--- Na medida em que o executivo, por força da maioria do Partido Socialista, quis forçar a 
continuidade da concessão de exploração, acrescentando-lhe um período suplementar de cinco 
anos, o contrato firmado com o concessionário está em vigor. Tendo em consideração que o 
contrato continua a decorrer e que o funcionamento dos espaços concessionados não foi 
interrompido por motivos imputáveis à concedente, a Câmara continua a ter direito a receber as 
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rendas dos meses entretanto decorridos e respectivos juros, que devem ser actualizados até ao 
pagamento integral da dívida.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Utilizando os mesmos métodos de cálculo apresentados com a proposta nº 51/P/2007, à data 
de hoje o valor das rendas em dívida é de 63.800 euros, a que acrescem 8.932 euros de juros, 
perfazendo um total de 70.532 euros. Portanto, o ponto5 significa uma oferta da Câmara ao 
concessionário no valor de 6.182 euros, hoje. ------------------------------------------------------------------ 
--- Não concordamos que tal oferta seja feita e temos as maiores reservas quanto à sua 
legalidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Resta ainda uma omissão, decerto propositada, quanto aos juros que irão vencendo 
enquanto a dívida não é totalmente amortizada. Isto leva-nos a concluir que haverá também 
aqui uma oferta desses montantes.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Finalmente, ficam ainda por esclarecer alguns pontos importantes, nomeadamente a 
cobrança do fornecimento de água e os serviços taxados conjuntamente com este fornecimento 
pelo período de onze meses do funcionamento inicial da exploração do restaurante/ bar do 
Páteo Valverde, e o fornecimento de electricidade e água ao bar da Biblioteca Municipal. ---------- 
--- Em conformidade, os vereadores do Partido Social Democrata na Câmara Municipal de 
Azambuja votaram contra a proposta nº 74/P/2007, tal como haviam feito em relação à proposta 
nº 51/P/2007.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Ponto 3  – Licenciamento de Publicidade – Proposta Nº 79 / P / 2007------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando a proposta efectuada pela Aldidiscount anexa, no sentido de publicitar a sua 
unidade comercial construída em Azambuja; ------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o Parecer constante da Informação 50/DU/2007, do Director de Departamento 
de Urbanismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara aprove a referida proposta, nos termos e nas condições constantes da 
Informação 50/DU/2007.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se o espaço onde vai ser implementada a 
publicidade é público, se sim, questionou se não existe uma taxa para ocupação de espaços 
públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que esta situação, ou não está contemplada, ou o valor da 
proposta é superior ao que constaria na ocupação de espaço público.----------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a taxa anual proposta é demasiado baixa. ------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 79 / P / 2007 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
Ponto 4 – Atribuição de Apoio Financeiro: ------------------------------------------------------------------- 
 – Igreja Paroquial de Alcoentre – Proposta Nº 28 / VP / 2007------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- É atribuição das autarquias locais promover o bem-estar social das populações;------------------ 
--- Nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64, da Lei das Autarquias Locais, é da competência 
da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos, que promovam, no 
Município, fins de interesse público;------------------------------------------------------------------------------- 
--- O pedido apresentado pela Igreja Paroquial de Alcoentre, que segue em anexo.------------------ 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A atribuição de um subsídio à Igreja Paroquial de Alcoentre, no valor de 9.158,00 Euros, para 
aquisição de novos bancos, nos termos do Protocolo em anexo.” ----------------------------------------- 
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Entre,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, representada neste acto 
pelo seu Presidente, Joaquim António Ramos, ----------------------------------------------------------------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Igreja Paroquial de Alcoentre, adiante designada por Igreja, aqui representada pelo seu 
Pároco, Padre Paulo Jorge Ferregatão Neves Figueira.------------------------------------------------------ 
--- Considerando que,------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. É atribuição das autarquias locais promover o bem-estar social das populações; --------------- 
--- II. Nos termos da proposta nº 28/ VP.LS/2007, a Câmara atribui à Igreja a quantia de 9.158,00 
€, tendo-se determinado celebrar o respectivo Protocolo.---------------------------------------------------- 
--- Assim, ao abrigo das disposições legais constantes da alínea b), do nº 4, do art. 64º e art. 67º 
da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 5-A/2002, de 11 de Janeiro, é acordado 
celebrar o Protocolo de Colaboração, que se rege pelos termos seguintes:----------------------------- 
--- 1. A Câmara atribui a quantia de 9.158,00€, destinados à compra de novos bancos para a 
igreja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A Igreja compromete-se a afectar a quantia cima indicada, na totalidade, à aquisição dos 
referidos bancos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. A Igreja obriga-se a colaborar com a Câmara no desenvolvimento de acções sociais. -------- 
--- 4. A Igreja compromete-se a facultar a título gratuito e quando solicitado, a utilização da 
mesma para actividades e iniciativas de cariz social e cultural desenvolvidas ou patrocinadas 
pela Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 5. Por último, caso a Igreja não realize as acções inerentes ao presente Protocolo de 
Colaboração, a Câmara terá direito a reaver a quantia disponibilizada com base no 
incumprimento do protocolado.” ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta vem no sentido de satisfazer um pedido 
da Igreja Paroquial de Alcoentre para aquisição de novos bancos, daí a atribuição de um 
subsídio no valor de 9.158€ conforme o protocolo em anexo. ---------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu conhecer o estado dos bancos da Igreja de Alcoentre e 
considera que, tal como há bancos em condições de serem substituídos, há outros que 
poderiam ser mantidos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- De toda a proposta, apenas não concorda com as argumentações do Sr. Pároco, 
principalmente quando refere: “numa época em que existe um certo descrédito nos organismos 
públicos e estatais”, pois está a solicitar apoio a um organismo público com certo descrédito. ----- 
--- O Sr. Vice-presidente referiu que os bancos em bom estado (seis) ficarão em utilização, não 
serão substituídos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 28 / VP / 2007 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 5 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Informação N.º 13 / 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 
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169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 15 de Outubro, que se anexam:  
--- 13ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
--- 13ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ------------------------------------------------------ 
--- 10ª Alteração ao Plano de Actividades.” ---------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.2. O Provedor da Justiça – Ofício nº 016126, datado de 10 de Outubro de 2007 --------------- 
--- “Assunto: Normas de aplicação do Alcoltest – Proposta nº 33 / V-JMP / 2003” --------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.3. Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Azambuja 2007/ 2009 -------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente deu informação verbal sobre duas Moções aprovadas por unanimidade pelo 
Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, relativas a “Rejeição do 
Orçamento de Estado para 2008” e “Rejeição da Metodologia de Gestão do QREN”.---------------- 
--- Informou ainda sobre a resposta ao pedido de Financiamento Complementar a Fundos 
Comunitários, de modo a que as empreitadas do Campo da Feira e do Campo de Jogos, não 
agravassem a capacidade de endividamento municipal. O Pedido foi Indeferido porque a 
Câmara Municipal de Azambuja não atingiu os limites de endividamento.------------------------------- 
ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA --------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezoito horas e trinta 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
   
 


