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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 25 DE SETEMBRO DE 2007. -----------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja.-------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e dez minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, 
o Sr. Vice-presidente Luís Manuel Abreu de Sousa e os Srs. Vereadores 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. Vice-presidente anunciou que irá assumir a presidência da presente reunião porque Sr. 
Presidente foi acompanhar a visita do Sr. Ministro da Indústria à SIVA e 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 o Sr. Francisco Morgado questionando se já se realizou a reunião com os Bombeiros 
Voluntários de Alcoentre e quais as decisões que daí advieram; quantos quilómetros foram 
percorridos na prevenção dos fogos florestais e para quando a desbastação das bermas das 
estradas a executar pelo Instituto de Estadas.------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que ainda não se realizou a reunião e que em 
relação ao pedido de apoio para o carro de transporte de doentes ainda não foi tomada qualquer 
decisão. Sobre a prevenção dos fogos florestais a única freguesia que ainda não foi concluída foi 
a freguesia de Alcoentre, uma vez que a máquina avariou. A desbastação das estradas 
nacionais a realizar pelo Instituto de Estradas, a empresa a quem foi adjudicada faliu. Tem uma 
reunião marcada para o Instituto esclarecer a situação e apontar a resolução do problema.-------- 
--- O Sr. Francisco Morgado questionou se já existe data prevista para a entrega de subsídios às 
colectividades; se a obra de ampliação/ remodelação da escola de Alcoentre decorrerá em 
simultâneo com o funcionamento das aulas e se o Sr. Vereador Marco Leal já contactou o jornal 
de forma a desmentir uma notícia publicada. ------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que os subsídios serão atribuídos durante o mês de 
Outubro mas ainda não tem data marcada. As obras de remodelação/ ampliação da escola de 
Alcoentre serão faseadas, de forma a causar menor incómodo possível às aulas e as questões 
de segurança estão todas pensadas. Se tudo correr como programado dentro de um ano a 
escola estará a funcionar com centro de recursos, refeitório e ginásio. Sobre o artigo publicado 
no jornal, ainda não contactou com o jornal. --------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que sobre o apoio à Corporação de Bombeiros de 
Alcoentre, salientou as necessidades levantadas, principalmente no sistema de combate a 
incêndios. Concorda com o apoio e interacção entre corporações mas não invalida o apoio da 
Câmara. Considera que a Câmara deve dar prioridades às corporações desta natureza, 
acelerando o timing das decisões no que toca a estes apoios. --------------------------------------------- 
--- Sobre a queixa apresentada por um munícipe, numa sessão de Câmara, ao abastecimento de 
água em Casais dos Britos, depois de ter solicitado e posteriormente analisado o auto de 
ocorrência, verificou que os serviços não intervieram durante o fim-de-semana porque não havia 
condições para resolver a avaria, daí o problema ter-se agravado. O serviço público de 
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abastecimento de água merece acompanhamento constante do funcionamento do sistema, 
tendo a Câmara a obrigação e o dever de manter prontos esses serviços de modo a atendera 
todas as situações de urgência. Um dos argumentos utilizados para justificar a privatização do 
sistema de água deve-se, no seu entender, à despreocupação da Câmara com estes serviços. -- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que a área do abastecimento de água é uma constante 
preocupação da Câmara. No caso em concreto, a avaria, devido à sua complexidade, teve que 
ser consertada por uma empresa externa, que não trabalha aos fins-de-semana. Como consta 
no auto de ocorrência a avaria só se verificou naquele contador e depois das diligências dos 
técnicos da Câmara apurou-se que a avaria seria do contador e teria que ser reparada por uma 
empresa especializada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Cruz reiterando o pedido da relação de bens do 
restaurante Páteo Valverde.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionou ainda o ponto de situação da igreja de Manique do Intendente, para quando a 
resolução dos maus cheiros junto à padaria e se a Câmara já ocupou a sala na escola Grandella 
em Tagarro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu não ter informação sobre a relação de bens do restaurante 
Páteo Valverde. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre a igreja de Manique do Intendente, informou que o Sr. Presidente solicitou nova reunião 
com a Sra. Ministra da Cultura para, em colaboração se arranjar uma solução para a 
recuperação da fachada da igreja. Teve ainda conhecimento que o Patriarcado está também a 
acompanhar o problema, tendo já um arquitecto a estudar o problema.---------------------------------- 
--- Irá reunir com a Águas do Oeste (AdO) para arranjarem uma resolução para o problema dos 
maus cheiros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A sala da escola Grandella de Tagarro está disponível para usufruto da Câmara, cabendo ao 
Sr. presidente decidir que uso dar à sala.------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. José Manuel Pratas realçando a grande cooperação das corporações de 
bombeiros, que resultou numa maior eficácia no combate a incêndios. Considera que esta é a 
única forma de colmatar falhas de material e pessoal destas instituições. ------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre solicitando aquando da reunião com a AdO, a Câmara 
esclareça a situação da etar da Maçussa. ----------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a intervenção do Sr. Vereador José Manuel Pratas, referiu que considera inconcebível 
que, nesta época de fogos, a Associação tenha uma viatura de combate a incêndios parada por 
carecer de reparação urgente. No seu entender esta deveria ser uma prioridade da Câmara. ----- 
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal informando que decorreu o VIII Congresso de Folclore do 
Ribatejo e por isso deseja congratular todos os funcionários da Câmara que trabalharam nesta 
iniciativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
--- O Sr. Vice-presidente solicitou a inclusão da Proposta Nº 34 / V-ML / 2006 na Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A inclusão da Proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Redução no Pagamento de Tarifas – Proposta Nº 21 / VP / 2007 ------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Que 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 legalmente 
existentes, que promovam no Município fins de interesses público; --------------------------------------- 
--- Que o Clube Amadores de Pesca de Azambuja, promove no município actividades de 
interesse público; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que o Regulamento de Abastecimento de Água do Município de Azambuja não contempla 
tarifas específicas para estas entidades referindo-se apenas à obrigatoriedade de ligação do 
edifício à rede geral (nº 3, do art. 34, do referido Diploma).-------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que o Clube Amadores de Pesca de Azambuja, pague apenas 50% das tarifas de ligação e 
execução do ramal e colocação do contador, no valor de 404,19€.”--------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a redução, em 50%, das 
tarifas de ligação e execução do ramal e colocação de contador ao Clube Amadores de Pesca 
de Azambuja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 21 / VP / 2007 aprovada por unanimidade. --------- 
Ponto 2 – Indemnizações ------------------------------------------------------------------------------------------ 

– Proposta Nº 24 / VP / 2007 ---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A reclamação apresentada pela munícipe Anabela Mota Ribeiro Mateus Espenica, em 08 de 
Março do corrente ano, a qual solicita indemnização pelos estragos provocados na sua viatura, 
quando circulava na estrada entre a Socasa e os Casais de Britos, onde, num buraco existente, 
rebentaram dois pneus. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As facturas (venda a dinheiro) apresentadas, pela requerente, com o valor pago pelo arranjo 
da referida viatura, as quais seguem em anexo. --------------------------------------------------------------- 
--- Que a Companhia de Seguros não procedeu ao pagamento de qualquer indemnização, dado 
que o prejuízo é inferior ao valor da franquia (250,00€).------------------------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O pagamento, à Sra. Anabela Mota Ribeiro Mateus Espenica, do valor de 229,70€, como 
indemnização pelos danos sofridos na sua viatura.”----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta diz respeito ao pagamento de uma 
indemnização à Sra. Anabela Espenica, no valor de 229,70€ por danos sofridos na viatura. ------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 24 / VP / 2007 aprovada por unanimidade. --------- 

– Proposta Nº 25 / VP / 2007 ---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As reclamações apresentadas pelos Srs. Alexandre Jorge Pereira Rodrigues e Pedro Jorge 
Pereira de Melo, as quais solicitam indemnização dos estragos provocados nas suas viaturas, 
aquando da passagem na rotunda oeste de Azambuja, por ocasião das grandes chuvadas e 
consequentes inundações. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- As facturas, pelos requerentes, com o valor pago pelo arranjo das referidas viaturas, as quais 
seguem em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O pagamento de 2.926,03€ ao Sr. Alexandre Jorge Pereira Rodrigues e de 4.004,39€ ao Sr. 
Pedro Jorge Pereira de Melo, como indemnização pelos danos sofridos nas respectivas viaturas” 
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--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta também visa o pagamento de 
indemnizações a dois munícipes, que ficaram com as viaturas danificadas, aquando da época 
de chuvas devido às inundações na rotunda do Cavador. --------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se a anomalia já foi reparada de forma a não 
voltarem a acontecer estas inundações. ------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que a rotunda foi alvo de intervenção logo após este 
problema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 25 / VP / 2007 aprovada por unanimidade. --------- 
Ponto 3  – Bar Afecto ao pavilhão Municipal – Alteração do prazo de concessão – 

Proposta Nº 33 / V-ML / 2007 ------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Proposta 23/V-ML/2007 aprovada em sessão de Câmara de 10 de Setembro de 2007;------- 
--- O investimento efectuado por Maria de Fátima Mendes para melhoramento das condições do 
Bar afecto ao Pavilhão Municipal (cópias em anexo).--------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O alargamento do prazo de concessão do direito de exploração do Bar afecto ao Pavilhão 
Municipal a Maria de Fátima Mendes para 5 anos.” ----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a concessionária do bar afecto ao Pavilhão 
Municipal solicitou o alargamento do prazo da concessão para 5 anos, uma vez que efectuou 
investimento para melhoria das condições do bar.------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 33 / V-ML / 2007 aprovada por maioria, com 
quatro votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD). ---------------- 
Ponto 4 – Proposta Nº 34 / V-ML / 2007 ------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as competências atribuídas às Autarquias pelo Dec. Lei nº 159/99, no âmbito dos Tempos 
Livres e Desporto, nomeadamente no que concerne ao planeamento, gestão e investimentos em 
instalações e equipamentos pata a prática desportiva e recreativa; --------------------------------------- 
--- o pedido efectuado pela Junta de Freguesia de Vale do Paraíso para que Ana Calixto fique 
isenta do pagamento da mensalidade da aula de Hidroterapia; -------------------------------------------- 
--- que com base no relatório médico em anexo, se comprova o facto de que Ana Calixto sofre 
de Fibromialgia que a afecta ao nível da sua locomoção;---------------------------------------------------- 
--- a necessidade clínica da prática da disciplina de Hidroterapia; ----------------------------------------- 
--- a avaliação da situação socio-económica realizada por uma técnica do serviço social da 
DSAS – Divisão de Saúde e de Acção Social. ------------------------------------------------------------------ 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que Ana Calixto frequente as aulas de Hidroterapia, usufruindo de isenção no pagamento da 
respectiva mensalidade.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa isentar do pagamento da 
mensalidade nas Piscinas Municipais, uma munícipe, que por indicação médica, necessita 
frequentar as aulas de Hidroterapia.------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 34 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 5 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Informação N.º 12 / P / 07 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
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--- 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 19 de Setembro, que se 
anexam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 12ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
--- 12ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ------------------------------------------------------ 
--- 9ª Alteração ao Plano de Actividades.”------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.2. Ministério da Cultura – Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo ----------- 
--- “Palácio Manique do Intendente -------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.3. Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Agosto----------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA --------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezasseis horas e dez minutos quando o Sr. Vice-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. ------------------------------------------------------------------------------ 
   
 


