
ORDEM DO DIA

1. PROPOSTAS
1.1. Proposta Nº 80 / P / 2005
O  Sr.  Presidente  apresentou  a  Proposta e  a  Minuta  de  Protocolo  que  a  seguir  se
transcrevem:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Proposta
“Considerando:
---  a  importância  do  património  constituído  pelos  recursos  minerais  existentes  na  área  do
concelho;
--- o impacto positivo no desenvolvimento do concelho e na melhoria do nível e qualidade de
vida das populações que a exploração ordenada desses recursos potencia;
--- a necessidade de uma gestão consequente dos referidos recursos garantindo uma correcta
utilização e potenciando a sua exploração;
---  a  necessidade da elaboração do instrumento  base  que permita  uma correcta  avaliação,
ordenamento e gestão dos referidos recursos;
--- que têm chegado a esta Câmara muitos pedidos de licenciamento para exploração destes
recursos;
--- que o PDM em vigor não define de forma substanciada uma política para a exploração dos
recursos em apreço;
--- que existem agentes na sociedade civil interessados em contribuir para o desenvolvimento
sustentado deste Município com quem a Câmara pode protocolar a realização de benfeitorias
para o concelho;
--- Proponho:
---  1.  Que  seja  autorizada  a  elaboração  de  um  Plano  de  Ordenamento  dos  Recursos
Geológicos, que incidirá sobre a totalidade da área do concelho e que estudará a viabilidade de
exploração dos recursos minerais do município;
--- 2. Que seja protocolada a elaboração do respectivo plano nos termos da minuta anexa.”
--- Minuta de Protocolo
--- “Entre
---  Câmara Municipal  de Azambuja,  representada  pelo  seu Presidente  Dr.  Joaquim António
Ramos, adiante designada por “Primeira Signatária”,
--- E 
--- VISA – Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente,  S. A.,  contribuinte
fiscal nº 502 835 257, com sede na Rua do Alto da Terrugem, nº 2, freguesia de Paço de Arcos,
concelho  de  Oeiras,  matriculada  na  Conservatória  do  Registo  Comercial  de  Oeiras  sob  o
número nº 16 122-A, com o capital social de duzentos e cinquenta mil euros, representada pelo
seu  Presidente  do  Conselho  de  Administração,  Mário  José  Nascimento  Bastos,  adiante
designada por “Segunda Signatária”;
Considerando:
--- 1. A importância do património constituído pelos recursos minerais existentes na área do
concelho;
--- 2. O impacto positivo no desenvolvimento do concelho e na melhoria do nível e qualidade de
vida das populações que a exploração ordenada desses recursos potencia;
---  3.  A  necessidade  de  uma  gestão  consequente  dos  referidos  recursos  garantindo  uma
correcta utilização e potenciando a sua exploração;



--- 4. A necessidade da elaboração do instrumento base que permita uma correcta avaliação,
ordenamento e gestão dos referidos recursos;
--- é estabelecido o protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas:
--- 1ª
--- 1.1. A Primeira Signatária está interessada na realização de um Plano de Ordenamento dos
Recursos Geológicos reconhecidos na área do Município;
---  1.2.  A  Primeira  Signatária  dispõe  de  uma  base  de  dados  respeitantes  ao  território  do
Município susceptível de integração num sistema de informação geográfica;
---  1.3.  A  Segunda  Signatária  é  uma  entidade  especializada  e  com  vasta  experiência  na
avaliação e gestão de recursos minerais,  dispondo dos conhecimentos e meios,  técnicos e
humanos, necessários ao desenvolvimento de Planos de Ordenamento de Recursos Minerais;
--- 1.4. É do interesse da Segunda Signatária poder obter dados que complementem o sistema
de informação geográfica que está a desenvolver.
--- 2ª
--- De acordo com a oportunidade e os termos de referência constantes da deliberação da
Câmara  Municipal,  aqui  designada  Primeira  Signatária,  é  por  esta  cometida  à  Segunda
Signatária  a  elaboração  do  Plano  Municipal  de  Ordenamento  dos  Recursos  Geológicos
designado por: Plano de Ordenamento dos Recursos Geológicos do Concelho de Azambuja ou
PREG – AZAMBUJA, cujo âmbito e conteúdos são definidos no Anexo I ao presente contrato, o
qual constitui parte integrante do mesmo.
--- 3ª
--- 3.1. A Segunda Signatária obriga-se para com a Primeira a proceder à análise e estudos
prévios, conducentes à elaboração do referido Plano, tal como consta no Anexo II ao presente
contrato nos termos do cronograma nele definido;
---  3.2.  Para  a  realização  e  concretização  das  tarefas  referidas  em 3.1.  supra  a  Segunda
Signatária procederá directa ou indirectamente, mas sempre a expensas suas, não podendo
para o efeito vincular o município,  ou qualquer dos seus órgãos ou serviços,  em relação a
qualquer terceiro sem o prévio e expresso consentimento deste;
---  3.3.  A  Primeira  Signatária  disponibilizará  à  Segunda  os  dados  de  natureza  geográfica
respeitantes  à  área  do  município,  tal  como  referido  no  Anexo  III  ao  presente  contrato,
susceptíveis de integração num sistema de informação geográfica;
---  3.4.  A  Segunda  Signatária  obriga-se  a  manter  a  confidencialidade  relativa  aos  dados
cedidos, comprometendo-se a não utilizá-los de forma abusiva em qualquer circunstância.
--- 4ª
--- 4.1. A Segunda Signatária compromete-se a elaborar o referido Plano em articulação com os
serviços técnicos municipais, aceitando o acompanhamento técnico por parte da autarquia, a
ser aprovado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal;
---  4.2.  O  referido  Plano  uma  vez  concluído  será  entregue  ao  Município  tornando-se
propriedade sua.
--- 5ª
---  5.1.  A  Primeira  Signatária  assegurará  a  necessária  articulação  entre  a  elaboração  do
referido Plano e os trabalhos de revisão do P.D.M., assim como o respectivo acompanhamento,
em  paralelo  com a  Comissão  de  Coordenação  e  Desenvolvimento  Regional  (C.C.D.R.),  e
assegurará ainda contactos, se necessário,  no âmbito da inerente responsabilidade, com os
demais serviços e entidades da Administração Central e Municipal;
--- 5.2. A Primeira Signatária disponibilizará à Segunda os serviços e dados administrativos de
que  dispõe  na  presente  data  que  julgue  revelarem-se  úteis  à  prossecução  dos  trabalhos



respeitantes  à  elaboração  do  referido  Plano,  procedendo  ainda  ao  acompanhamento  das
acções implementadas.
--- 6ª
---  A  Segunda Signatária  obriga-se  a  constituir  uma equipa encarregada  da  elaboração  do
Plano de acordo com a qualificação técnica adequada, e a informar a Primeira Signatária da
composição da mesma no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do presente
Protocolo.
--- 7ª
--- Todos os custos inerentes ao funcionamento da equipa constituída pela Segunda Signatária
para a elaboração do Plano constituem encargo exclusivo da Segunda Signatária.
--- 8ª
--- Para a elaboração do Plano a Primeira Signatária estabelece o prazo de 6 (seis) meses.”   
Uma vez  postas  a  votação  foram a  Proposta  n.º  80  /  P  /  2005  e  a  Minuta  de  Protocolo
aprovadas por maioria,  com quatro votos a favor (Grupo do PS), um voto contra (Grupo do
PSD) e duas abstenções (Grupo da CDU).

1.2. Proposta Nº 86 / P / 2005 
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando:
--- que compete à Câmara Municipal, no âmbito do Quadro de Competências e Regime Jurídico
de Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, conforme estipula a Lei nº
169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
entre outras matérias, a denominação das Ruas e Praças dos Povoações na área do Município;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- que, uma vez apresentada à Junta de Freguesia de Azambuja documento de trabalho com
proposta de toponímia para a Vila de Azambuja, visando a sua apreciação pela Junta e pela
Assembleia de Freguesia, esta se pronunciou sobre o mesmo;
---  o  ofício  apresentado  pela  Junta  de  Freguesia  de  Azambuja,  referente  à  denominação
toponímia da Vila de Azambuja a qual já foi aprovada pela Junta e Assembleia de Freguesia.
--- Proponho:
--- a aprovação de nomes de ruas na Vila de Azambuja, conforme documentos anexos.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 86 / P / 2005 aprovada por maioria, com seis votos
a favor (Grupos do PS e da CDU) e uma abstenção (Grupo do PSD).

1.3. Proposta Nº 88 / P / 2005
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “A população escolar do ensino básico da Freguesia de Azambuja sofreu um inesperado e
brusco  aumento,  como  nos  tem  vindo  a  ser  sucessivamente  comunicado  pelo  respectivo
Conselho Executivo do Agrupamento Vertical.
--- Efectivamente, em Março do corrente ano, previa-se um aumento de 45 alunos.
--- Iniciámos, então, o processo de construção de mais três salas de aula e respectivo apoio.
--- No entanto, foi-nos comunicado em 8 de Julho que seriam mais 79 alunos e em 19 de Julho
mais 91 alunos.
--- O aumento ficou a dever-se a um conjunto de situações:
--- aumento significativo de inscrições, não previsíveis, de filho de imigrantes;
--- um número elevado de pedidos de transferência (16);



--- um aumento do número de alunos com necessidades educativas especiais, o que faz reduzir
as turmas de 25 para 20 alunos;
--- uma surpreendente e inesperada taxa de retenção (reprovação) de 19%, quando a média
nacional se ficou pelos 8%;
--- A Câmara, no entanto, pretende garantir que todos os alunos tenham acesso ao ensino em
boas condições pedagógicas e funcionais, incluindo os que, por lei, têm inscrição condicional.
--- Nestas condições, proponho:
--- Ao abrigo da alínea c do nº 1 do art. 86º do Dec-Lei 197/99, a adjudicação à ALGECO de um
modo adicional aos já contratados através de Deliberação da Câmara 53/P/2005, pelo valor de
32.604,34€ acrescido de IVA à Taxa Legal.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 88 / P / 2005 aprovada por unanimidade.

1.4. Proposta Nº 82 / P / 2005 
O Sr. Vice-presidente não participou na apreciação e votação da Proposta, por pertencer aos
órgãos sociais da instituição.
O  Sr.  Presidente  apresentou  a  Proposta e  a  Minuta  de  Protocolo  que  a  seguir  se
transcrevem:
--- Proposta
“Considerando:
--- Que é competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio às freguesias;
--- Que a Junta de Freguesia de Alcoentre  pretende adquirir  um edifício para utilizar  como
espaço multiusos;
--- A funcionalidade do edifício, o interesse e utilidade que o mesmo tem para a população da
freguesia.
--- Proponho que:
--- A Câmara Municipal delibere, com base na competência prevista na alínea b) do nº 6 do
artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, a atribuição de 21.125,00 euros à Junta de
Freguesia de Alcoentre, nos termos do protocolo que junto se anexa.”
--- Minuta de Protocolo
--- Protocolo entre o Município de Azambuja e a Junta de Freguesia de Alcoentre
--- O Município de Azambuja,  adiante  designada por Município,  aqui representado pelo seu
Presidente Dr. Joaquim António Ramos, e
--- a Junta de Freguesia de Alcoentre, adiante designada por Junta, aqui representada pelo seu
Secretário José Luís Marques dos Santos.
Considerando que:
--- É competência do Município deliberar sobre formas de apoio às Freguesias;
--- A Junta de Freguesia pretende adquirir um edifício e proceder à sua adaptação para um
espaço multiusos (sala de reuniões, exposições, etc.).
--- A funcionalidade do edifício, o interesse e utilidade que o mesmo tem para a população da
freguesia.
--- O Município e a Junta acordam celebrar o presente Protocolo, nos seguintes termos:
--- I. Município comparticipa, com uma verba no montante de 21.125,00 euros, para aquisição
do prédio urbano, sito na Rua D. João I, Nº 20, 22, em Alcoentre, inscrito na matriz sob o artigo
2644.
--- II. A quantia acima referida será entregue à Junta, aquando a outorga do presente Protocolo.
--- III. A Junta compromete-se a afectar a quantia acima indicada à compra do edifício que se
destina a um espaço multiusos.



--- IV.  Caso a Junta  não adquira  o edifício  previsto no presente  Protocolo  o Município  terá
direito a reaver,  por qualquer  via,  a quantia  disponibilizada com base no incumprimento do
protocolado.”
Uma vez  postas  a  votação  foram a  Proposta  n.º  82  /  P  /  2005  e  a  Minuta  de  Protocolo
aprovadas por maioria, com quatro votos a favor (Grupos do PS e PSD) e duas abstenções
(Grupo da CDU).

1.5. Proposta nº 87 / P / 2005 
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando que:
---  a  exemplo  de  anos  anteriores  é  intenção  da  Câmara  Municipal  apoiar  as  Juntas  de
Freguesia e Colectividades que promovam certames ligados à nossa Gastronomia em que se
realcem os nossos usos e costumes;
---  a  Câmara  quer  definir  critérios  de  apoio  abrangentes  a  todas  as  Freguesias  e
Colectividades.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Proponho:
--- conceder todo o apoio em termos logísticos, nomeadamente para a montagem dos certames
(montagem de tasquinhas, água, esgotos, etc.);
--- a atribuição de um apoio de 1 000€ (mil euros), para financiamento de actividades lúdico/
culturais  integradas  na  iniciativa,  obrigando-se  as  respectivas  Juntas  de  Freguesia  e/ou
Colectividades a dar conhecimento, aos munícipes, do apoio da Câmara.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 87 / P / 2005 aprovada por unanimidade.

1.6. Proposta nº 25 / VP.LS / 2005 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
 “Considerando:
--- Que, aquando dos incêndios que ocorreram no Município, nos dias 27 e 29 de Junho, foi
necessária a intervenção de Corporações de Bombeiros de vários Municípios;
---  Que  as  despesas  com a  alimentação  foram integralmente  suportadas  pela  Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, conforme cópia de facturas em anexo,
perfazendo um valor global de 518,12€.
--- Proponho:
--- Que se proceda à atribuição de um apoio financeiro,  no valor de 518,12€, à Associação
Humanitária  dos  Bombeiros  Voluntários  de  Azambuja,  para  pagamento  dessas  mesmas
facturas.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 25 / VP.LS / 2005 aprovada por unanimidade.
1.7. Proposta nº 26 / VP.LS / 2005 
O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Considerando que:
--- M.F.R.S., de 60 anos de idade, viúva, residente numa freguesia do concelho de Azambuja;
--- M.F.R.S. é portadora de doença oncológica, subsiste com a pensão de sobrevivência no
valor de 119.62€ mensais;
--- A habitação onde reside encontra-se em muito mau estado de conservação, como é visível
nas fotos que se seguem em anexo;
---  Por  indicação  médica  e  devido  às  más  condições  de  habitabilidade  a  Srª  encontra-se
impossibilitada de permanecer na sua casa, tendo que recorrer a apoio de familiares.



--- A habitação necessita de colocação de nova estrutura de madeira na cobertura, subsituação
de toda a telha e colocação de forro em madeira sob a estrutura da cobertura (pregado nas
faces inferiores das vigas da cobertura), conforme relatório técnico do Engenheiro da DIOM;
--- Propõe-se:
--- Que esta situação seja apoiada pelo Projecto de Atribuição de Apoio a Pessoas Carenciadas
com material  no valor de 2.685,14€ com IVA,  com cabimento  na rubrica 01.02.02.01.21 do
código do plano 08.02.05.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 26 / VP.LS / 2005 aprovada por unanimidade.
1.8. Proposta nº 27 / VP.LS / 2005 
O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
 “Considerando:
--- Que é atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações;
--- Nos termos da alínea a), do nº 4, do art.º 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 interesse público;
--- Que o Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima, visa, entre outros, tais fins.
--- Proponho:
--- Que seja atribuído um subsídio, ao Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima, no valor
de 2.000€, para ajuda nas despesas com a Colónia de Férias, que se realiza em Peniche, a
qual  tem como objectivo  proporcionar  uns  dias  de  praia  às  crianças  mais  carenciadas  da
paróquia.”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 27 / VP.LS / 2005 aprovada por unanimidade.

1.9. Proposta nº 14 / V-J.M.P. / 2005 
O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
 “Considerando que:
--- os factos apresentados no requerimento da D. Vicentina Cândida Lopes, em anexo;
---  os  Serviços  de  Taxas  e  Licenças  não  encontram  quaisquer  registos  nos  termos  das
indicações dadas pela requerente.
--- Proponho que:
--- A Câmara considere a existência do Direito de Concessão em relação ao Coval nº 16/04 –
Talhão 3 do Cemitério Municipal em nome de Vicentina Cândida Lopes.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 14 / V-J.M.P. / 2005 aprovada por unanimidade.


