
ORDEM DO DIA

1. PROPOSTAS

1.1. Proposta nº 7 / P / 2005
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando que a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima teve de realizar intervenções ao
nível da reparação dos aparelhos de ar condicionado, na Escola EB1 de Vale do Brejo, nos
anos de 2003 e 2004;
Considerando que após vistoria às identificadas intervenções, verificou-se que os aparelhos se
encontram reparados;
Considerando  que  as  despesas  realizadas  pela  Junta  para  execução  das  referenciadas
intervenções são as constantes no documento em anexo ascendendo ao montante de 742,95
euros;
Considerando  que  é  competência  da  Câmara  Municipal  de  Azambuja  a  realização  das
respectivas reparações.
Propõe-se:
--- Que, (de acordo com o exposto e para efectivo cumprimento das competências da Câmara),
seja atribuída um verba no montante de 742,25€ (setecentos e quarenta e dois euros e vinte
cinco cêntimos), a título de pagamento das despesas inerentes às intervenções realizadas pela
Junta de Freguesia de Aveiras de Cima.”
A Proposta n.º 7 / P / 2005, uma vez posta a votação foi aprovada por unanimidade.

1.2. Proposta n.º 8 / P / 2005 
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando que, nos termos do Art.º 64, n.º 6, alínea b) da Lei 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, é competência da Câmara deliberar sobre formas de
apoio às freguesias.
Considerando que a Junta de Freguesia de Alcoentre tem vindo a desenvolver um conjunto de
obras na freguesia;
Considerando  que  foi  necessário  efectuar  despesas,  nomeadamente  com  a  execução  de
calçadas / passeios na Rua Clemente Sampaio, em Quebradas;
Considerando  que  após  vistoria  às  identificadas  obras,  verificou-se  que  as  mesmas  se
encontram totalmente concluídas;
Considerando que as despesas realizadas pela Junta nos termos dos comprovativos que junto
se anexam, ascendem ao montante de 28 331,08 Euros;
Propõe-se:
--- Que de acordo com o exposto e para efectivo cumprimento das competências da Câmara,
seja atribuída uma verba no montante de 28 331,08 Euros (vinte e oito mil, trezentos e trinta e
um  euros  e  oito  cêntimos),  a  título  de  pagamento  pelas  obras  realizadas,  a  efectuar  nos
seguintes termos:
--- a quantia de 15 000 Euros (quinze mil euros), a pagar após aprovação da presente proposta;
--- a quantia de 13 331,08 Euros (treze mil, trezentos e trinta e um euros e oito cêntimos), a
pagar no mês seguinte.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 8 / P / 2005, aprovada por unanimidade.



1.3. Proposta nº 9 / P / 2005 
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando que, nos termos do Art.º 64, n.º 6, alínea b), da Lei 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, é competência da Câmara deliberar sobre formas de
apoio às freguesias;
Considerando  que  a Junta  de Freguesia  de Aveiras  de Baixo  tem vindo a  desenvolver  um
conjunto de obras na freguesia;
Considerando  que  foi  necessário  efectuar  despesas,  nomeadamente  com a  construção  da
rotunda de Casais da Lagoa (mão de obra, aquisição de materiais, fornecimento de montagem
de lancil, execução de calçada e trabalhos de escavação), bem como a abertura e alargamento
da estrada  Curral  do  Concelho,  em Aveiras  de  Baixo (aquisição  de materiais,  trabalhos  de
abertura de estrada e colocação de resíduos e mão de obra);
Considerando  que  após  vistoria  às  identificadas  obras,  verificou-se  que  as  mesmas  se
encontram totalmente concluídas;
Considerando que as despesas realizadas pela Junta para execução das referenciadas obras
são as constantes no documento em anexo ascendendo ao montante de 12 949,51 euros;
Propõe-se:
--- Que, de acordo com o exposto e para efectivo cumprimento das competências da Câmara,
seja atribuída uma verba no montante de 12 949,51 € (doze mil, novecentos e quarenta e nove
euros e cinquenta e um cêntimos), a título de pagamento pelas obras realizadas pela Junta de
Freguesia de Aveiras de Baixo.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 9 / P / 2005 aprovada por unanimidade.

1.4. Proposta nº 10 / P / 2005 
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando que em 22 de Novembro de 2001 foi dada informação prévia positiva sobre a
possibilidade de construção de moradia em lote de terreno pertencente a Liberdade da Silva
Franco Correia;
Considerando  que,  na  sequência,  se  desenvolve  processo  de  licenciamento  descrito  na
informação anexa do Arq. Paulo Natário que culminou na emissão da licença de construção n.º
115 de 2004/07/27;
Considerando que,  entretanto,  a Empresa Morgado Cordeiro,  Lda.,  faz prova de entrega de
contestação em 14 de Dezembro de 2001, que determinaria a nulidade de informação prévia,
que entretanto não teve sequência nem foi encontrada;
Considerando  que  a  Câmara  foi  responsável  pelo  desenrolar  de  todo  o  processo  que
determinou despesas significativas para o requerente, não só em termos de licenciamento como
de trabalhos preparatórios  devidamente comprovados e encargos relativos ao financiamento
que entretanto foi contraído junto da Caixa Geral de Depósitos.
Proponho:
--- 1. Que a Câmara adquira o terreno em questão, identificado nos termos de escritura pública
constante do processo, pelo valor de compra de 34.915,85 euros;
--- 2. Que a Câmara indemnize Casimiro Manuel de Matos Barradas pelo valor de 39.434 euros
a título de benfeitorias e despesas imputáveis, nos termos de documentação anexa ao processo
e de avaliação efectuada pelos Serviços Técnicos da Câmara;
---  3.  Que às despesas  de anulação  do empréstimo,  avaliadas  em aproximadamente 2.500
euros  sejam  também  pagas  ao  munícipe  referido  em  2.,  mediante  a  apresentação  dos
documentos comprovativos.”



Posta a votação foi a Proposta n.º 10 / P / 2005, aprovada por unanimidade.

1.5. Proposta nº 11 / P / 2005 
O senhor Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando:
--- 1 – As deliberações da Câmara Municipal  de Azambuja,  tomadas nas suas reuniões de
19/08/2004 (Proposta nº 67/P/2004) e de 09/12/2004 (Proposta nº 116/P/2004), de alienação
por hasta pública dos lotes nºs 8 a 19 do loteamento denominado Moinho da Mata, na freguesia
de Vale do Paraíso.
--- 2 – Que a hasta pública ficou deserta em relação aos lotes 8 a 18, para os quais não houve
apresentação de qualquer proposta, com excepção do lote nº 15 em que houve apresentação
de  proposta  tendo  o  respectivo  concorrente  desistido  no  acto  de  abertura,  pelo  que  ficou
também deserto.
--- 3 – Que a comissão arrematou provisoriamente o lote nº 19 ao único concorrente, Sr. António
José Lopes Carneiro, pelo preço de 23.740,00€.
--- 4 – Que o adjudicatário provisório cumpriu com o disposto no Artº 14.1 do Programa da
Hasta Pública.
Proponho:
 --- Que, nos termos do Artº  13.4 do Programa da Hasta Pública,  seja deliberado adjudicar
definitivamente ao Sr. António José Lopes Carneiro o lote nº 19 pelo preço de 23.740,00€.”
Posta a votação foi a Proposta n.º 11 / P / 2005 aprovada por unanimidade.

1.6. Proposta nº 12 / P / 2005 
O Sr. Presidente apresentou a  Proposta, os  Protocolos de Colaboração  e o Regulamento
que a seguir se transcrevem:

Proposta
“Considerando  que,  numa  fase  de  aumento  do  desemprego,  as  Autarquias  Locais  devem,
através  dos  meios  ao  seu  alcance,  promover  a  dinamização  do  tecido  empresarial,
nomeadamente através do estímulo à criação e desenvolvimento de pequenas empresas;
Considerando as dificuldades que os empresários em nome individual têm no acesso ao crédito,
nomeadamente ao nível de juros, prazos de amortização e garantias;
Considerando que foi estabelecida negociação e contactos, quer com o NERSANT quer com a
ACISMA, tendo em vista a criação de mecanismos que conduzam àquele objectivo;
Considerando que, à iniciativa do NERSANT se associou o Banco Espírito Santo (BES) como
entidade financiadora;
Considerando que o sistema negociado permite o acesso ao crédito de pequenas empresas em
nome  individual,  a  instalar  ou  instaladas,  que  obedeçam  aos  requisitos  constantes  do
Regulamento;
Considerando  que  este  Programa  pode  contribuir  para  um  apoio  objectivo  às  pequenas
empresas.
Proponho:
--- 1. Que seja aberta uma linha de crédito às pequenas empresas instaladas ou a instalar no
Concelho, que obedeçam aos requisitos constantes do Regulamento anexo, no montante de
400.000,00 euros, dos quais:
--- 200.000,00 €, serão suportados pela Câmara Municipal de Azambuja, a juro 0%,



--- e 200.000,00 €, por recurso a crédito do BES, à taxa de EURIBOR + 2,5%, nos termos dos
Protocolos anexos.
--- 2. Que sejam aprovados os documentos anexos:
Regulamento  do  Fundo  de  Apoio  ao  Investimento  das  Micro-empresas  do  Concelho  de
Azambuja,
--- Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Azambuja e o NERSANT,
--- Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Azambuja e o Banco Espírito Santo
--- 3. Que a representação da Câmara Municipal de Azambuja na Comissão de Avaliação das
Candidaturas seja concertada com a ACISMA.
--- 4. Que a participação da Câmara Municipal de Azambuja possa ser efectuada mediante a
abertura de crédito a prazo fixo, disponibilizada em conta-crédito, nos termos da minuta anexa.
--- 5. Que esta Proposta seja submetida à apreciação da Assembleia Municipal de Azambuja.”
Protocolo  de  Cooperação  entre  a  Câmara  Municipal  de  Azambuja  e  a  NERSANT  –
Associação Empresarial da Região de Santarém
Com o objectivo de estimular o investimento das micro e pequenas empresas do Concelho de
Azambuja, a NERSANT e a Câmara Municipal de Azambuja criaram o FAIME – Fundo de Apoio
ao Investimento das Micro-empresas do Concelho de Azambuja.
---  Pretende-se  que  este  investimento  seja  orientado  para  apoiar  as  micro-empresas,
nomeadamente  na  melhoria  dos  produtos  e/ou  serviços  prestados,  na  modernização  das
instalações  e  equipamentos  e  nas  modificações  decorrentes  de  imposições  legais  e
regulamentares a que as mesmas estão sujeitas.
--- Assim, as duas partes acordam em cooperar nesta matéria nas seguintes condições:
--- 1. A NERSANT actuará por delegação da Câmara nos termos do presente Protocolo.
--- 2. Assim, à NERSANT competirá:
--- 2.1 Promover e divulgar o FAIME junto dos potenciais interessados;
--- 2.2 Actuar como ponto de recepção das candidaturas;
--- 2.3 Proceder à análise das candidaturas nomeadamente quanto ao seu enquadramento nos
objectivos, âmbito e sectores abrangidos e condições de acesso dos Promotores;
--- 2.4 Solicitar aos promotores os elementos e documentos em falta para completar o dossier;
--- 2.5 Remeter à Câmara e ao Banco os dossiers de candidaturas completos;
---  2.6  Participar  na  Comissão  de  Avaliação  das candidaturas  e  na formação da decisão  e
secretariar a mesma;
---  2.7  Assegurar  o  restante  expediente  em conformidade  com as Normas e  Condições  de
Acesso ao FAIME;
--- 2.8 Colaborar no acompanhamento e controle de execução do projecto.”
Protocolo  de  Cooperação  entre  a  Câmara  Municipal  de  Azambuja  e  o  Banco  Espírito
Santo
Com o objectivo de estimular o investimento das micro e pequenas empresas no concelho de
Azambuja, a Câmara Municipal de Azambuja criou o FAIME – Fundo de Apoio ao Investimento
das Micro-empresas do Concelho de Azambuja.
--- Pretende-se que este investimento seja orientado para a melhoria dos produtos e/ou serviços
prestados,  para  a  modernização  das  instalações  e  equipamentos  e  para  as  modificações
decorrentes de imposições legais e regulamentares.
---  A  Câmara  Municipal  de  Azambuja  entende  vantajoso  e  conveniente  associar  neste  seu
projecto outras entidades nomeadamente a Banca, beneficiando assim da sua experiência e
capacidade nesta área e potenciando os recursos financeiros disponíveis.



--- O Banco Espírito Santo, ao decidir aceitar este convite e associar-se à iniciativa, preenche
uma  das  suas  importantes  funções  económicas  e  sociais,  apoiando  pequenas  iniciativas
empresariais de forma preferencial e ajudando a robustecer o tecido empresarial local.
--- Com estes pressupostos a Câmara Municipal de ABC, adiante designada por Câmara, e o
Banco Espírito Santo, adiante designado por BES, acordam em estabelecer uma parceria com
vista à operacionalização do FAIME – Fundo de Apoio ao Investimento das Micro-empresas no
Concelho de Azambuja nas seguintes condições:
--- 1. Fundos disponibilizados
--- 1.1. Pela Câmara, 200.000,00 Euros, podendo em anos seguintes ser aumentado em função
dos objectivos e resultados obtidos.
--- Pelo BES uma importância igual à disponibilizada pela CM.
--- 1.2. A Câmara depositará a quantia referida no ponto 1.1., de uma só vez, no balcão do BES
a acordar.
--- Esta conta será remunerada à taxa EURIBOR (30 dias) – 1% com juros contados diariamente
sobre todo o saldo e creditados mensalmente.
--- 2. Aplicação dos fundos
--- De acordo com as prioridades definidas por resolução da Câmara Municipal.
--- 3. Operações contempladas
--- As operações de financiamento terão as seguintes características:
--- 3.1. Montante máximo de 200.000,00 Euros.
--- 3.2. Prazo – Até 6 anos, incluindo um ano de carência de capital.
--- 3.3. Amortizações e juros – mensais e postecipados.
--- 3.4. Taxas:
--- 3.4.1. Para empresas constituídas e a laborar: 50% de cada operação será financiado pela
Câmara com taxa de juro 0%. Os restantes 50% serão financiados pelo BES à taxa EURIBOR
(30 dias), acrescido de um spread máximo de 2,5%;
--- 3.4.2. Para criação de novas empresas: 50% de cada operação terá que ser assegurada pelo
Promotor em capitais próprios, 25% será financiado pela Câmara com taxa de juro de 0%. Os
restantes 25% serão financiados pelo BES à taxa EURIBOR (30 dias) acrescido de um spread
máximo de 2,5%;
--- 3.5. A titulação da operação será feita através de carta-contrato assinada pelas três partes –
Promotor, Câmara e BES.
--- 3.6. A totalidade da verba concedida será creditada 50% por débito da conta da Câmara/
FAIME e 50% pelo BES, em conta do Promotor no Balcão do Banco a escolher por mútuo
acordo, no prazo máximo de 48 horas após a assinatura da carta-contrato.
--- Durante o período de reembolso, o BES creditará a conta referida em 1.2. por 50% do capital
cobrado.
--- 4. Procedimentos a adoptar
--- 4.1. As candidaturas poderão ser apresentadas na NERSANT.
--- 4.2. A NERSANT fará uma primeira análise técnica do projecto, nomeadamente quanto ao
seu  enquadramento  nos  objectivos,  âmbito  e  sectores  abrangidos  e  no  preenchimento  das
condições de acesso.  Se necessário,  solicitará esclarecimentos ou o seu completamento ao
Promotor. Quando o dossier estiver completo a NERSANT remeterá cópias ao BES e à Câmara.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 4.3. O Banco analisará o projecto nomeadamente quanto aos aspectos da sua viabilidade
económica e financeira.



---  4.4.  A  Câmara  Municipal  apreciará  o  projecto  nomeadamente  nos  aspectos  do  seu
enquadramento  e  importância  no  sector  ou  subsector  de  actividade  e  perfil  profissional  e
empresarial do proponente.
--- 4.5. A Comissão de Avaliação reunirá no final de cada trimestre, de acordo com o art.º 9º das
Normas e Condições de Acesso do FAIME.
--- As decisões serão tomadas por unanimidade.
--- 4.6.  Relativamente às operações aprovadas,  o BES preparará a respectiva  carta-contrato
que remeterá ao Promotor.
--- 4.7. Após carta-contrato assinada pelas três partes – Câmara, BES e o Promotor –, o Banco
creditará nas 48 horas seguintes na conta do Promotor a importância contratada.
--- 5. Vigência do protocolo
--- 5.1. O protocolo é válido por um ano civil completo, com termo a 31 de Dezembro de cada
ano.
---  5.2.  O  presente  contrato  conta  a  partir  da  assinatura  do  mesmo,  sendo  automática  e
sucessivamente renovado caso não exista denúncia, por uma das partes, 30 dias antes do deu
termo.”
Fundo de Apoio ao Investimento das Micro-empresas do Concelho da Azambuja
 Regulamento
Artigo 1º
--- (Objectivo)
--- Pretende pôr-se à disposição das micro-empresas do Concelho da Azambuja um produto
financeiro inovador e atractivo comparativamente aos normais disponibilizados pela Banca. Este
produto  visa  ser  utilizado  no financiamento  de pequenos projectos de investimento  de uma
forma exclusiva ou complementar a fundos próprios ou provenientes de outros sistemas.
--- Os mecanismos e procedimentos de candidatura pretendem-se simples e desburocratizados
e o processo de tomada de decisão e concretização da operação, rápidos.
Artigo 2º
--- (Âmbito de Aplicação)
--- 1. O Fundo de Apoio ao Investimento das Micro-empresas aplica-se à área geográfica do
Concelho da Azambuja e a projectos de investimentos nas áreas da indústria, do comércio, do
turismo,  dos  serviços  ou  da  agricultura,  de  empresas  com  sede  e  actividade  económica
desenvolvida neste Concelho.
---  2.  Anualmente,  consoante  a  dimensão  do  fundo  e  as  estratégias  municipais  de
desenvolvimento, o Município da Azambuja definirá qual a área geográfica do Concelho e os
sectores e sub-sectores da actividade prioritários.
Artigo 3º
--- (Destinatários)
--- Micro-empresas, considerando a nova definição legal europeia, e que revistam a forma de
sociedade comerciais (sociedades por quotas, incluindo unipessoais, ou sociedades anónimas)
e empresários em nome individual com contabilidade organizada.
Artigo 4º
--- (Tipologia de projectos)
--- Investimentos produtivos em capital corpóreo ou incorpóreo até ao montante de _______
Euros, considerando incluído o montante respeitante ao IVA.
Artigo 5º
--- (Condições de acesso dos Promotores Beneficiários)
--- As condições de acesso dos Promotores Beneficiários são as seguintes:



--- a) Estarem constituídos e registados, quando aplicável, nos termos da legislação em vigor ou
comprometerem-se a cumprir este requisito até à data de assinatura do contrato;
--- b) Não serem detidas em mais de 25% do seu capital social por empresas não consideradas
PME;
--- c) Garantirem a afectação das instalações ou dos bens ao projecto por um período mínimo
de 6 anos;
---  d)  Terem a situação  regularizada  em matéria  de licenciamento,  nomeadamente,  no que
respeita ao ordenamento urbano, ou comprometerem-se a cumprir este requisito até à data de
assinatura do contrato;
--- e) Terem a sua situação económico-financeira equilibrada, comprovada por uma autonomia
financeira superior a 20%, no caso de empresas já existentes;
---  f)  Terem a situação contributiva  regularizada perante  o Estado,  a  Segurança  Social  e o
Município.
Artigo 6º
--- (Condições de elegibilidade dos projectos)
--- Os projectos devem:
--- a) ter viabilidade técnica, económica e financeira;
--- b) no pós-projecto, garantir no ano cruzeiro uma autonomia financeira superior a 20%. O ano
cruzeiro  deverá  ser  indicado  pelo  promotor,  sendo,  no  limite,  considerados  3  anos  após  o
terminar do investimento realizado ao abrigo do projecto;
--- c) dispor de financiamento adequado à sua viabilidade;
--- d) ser desenvolvidos no Concelho de Azambuja.
Artigo 7º
--- (Despesas consideradas elegíveis)
---  1.  Todo  o  investimento  em capital  corpóreo  e  incorpóreo  indispensável  ao  exercício  da
actividade, nomeadamente:
--- obras de adaptação, remodelação e conservação;
--- equipamento básico;
--- equipamento específico;
--- equipamento informático;
--- equipamento de telecomunicação;
--- equipamento de higiene e segurança;
--- certificação do sistema de gestão da qualidade, registo de marcas, patentes e licenciamentos
de produtos ou serviços.
---  2.  Não  são  consideradas  elegíveis  despesas  com  aquisição  de  terrenos  e  imóveis,
construção de edifícios novos, trespasses e veículos automóveis não comerciais.
--- 3. Não são consideradas despesas com a aquisição de equipamento em estado de uso, com
a excepção dos veículos automóveis comerciais.
Artigo 8º
--- (Apoios a conceder)
--- O apoio será concedido da seguinte forma:
--- 1. Para empresas já constituídas e em actividade:
--- a) 50% do capital de cada operação será financiada a uma taxa de juro de 0%;
---  b)  Os  restantes  50% serão  financiados  pelo  Banco  Espírito  Santo  a  uma  taxa  de  juro
preferencial (Euribor a 30 dias, acrescida de um spread máximo de 2,5%).



--- 2. Para a criação de novas empresas, o promotor terá que assegurar o financiamento do
projecto, através de capitais próprios, em 50% do investimento total elegível. O financiamento
nestes casos será concedido da seguinte forma:
--- a) 50% do investimento em capitais próprios;
--- b) 25% financiados a uma taxa de juro 0%;
---  c)  Os  restantes  25% serão  financiados  pelo  Banco  Espírito  Santo  a  uma  taxa  de  juro
preferencial (Euribor a 30 dias, acrescida de um spread máximo de 2,5%).
--- 3. O prazo máximo do empréstimo será de 6 anos, com 1 ano de carência de capital.
--- 4. As amortizações e juros serão mensais e postecipados.
--- 5. As garantias serão negociadas casuisticamente.
--- 6. A titulação será efectuada mediante carta-contrato.
Artigo 9º
--- (Gestão e Prazos)
---  1.  A  gestão  será  efectuada  pela  NERSANT  –  Associação  Empresarial  da  Região  de
Santarém, em condições a acordar com Município de Azambuja de mediante protocolo.
--- 2. Será constituída uma Comissão de Avaliação dos projectos presidida pelo Município de
______ e na qual participarão o Banco Espírito Santo e a NERSANT, que também secretaria.
---  3.  A  Comissão  de  Avaliação  reunirá  mensalmente  para análise  e  decisão  dos  apoios  a
prestar às candidaturas, comunicando o parecer ao promotor.
--- 4. Após esta comunicação a carta contrato será assinada pelas partes no prazo máximo de
uma semana.
--- 5. O montante do crédito concedido será posto à disposição do promotor na sua conta nas
48 horas seguintes.
--- 7. Após ter sido colocado à disposição do promotor os montantes de crédito concedidos este
terá  um prazo  máximo de  180  dias  para  executar  a  totalidade  do  projecto  apresentado  e
aprovado.
---  8.  Após  este  prazo  será  realizada  uma  verificação  física  do  Investimento  por  parte  de
técnicos da NERSANT.
--- 9. Se com a verificação física se comprovar a não realização da totalidade do investimento,
será exigível a amortização antecipada dos montantes concedidos.
Artigo 10º
--- (Apoio, acompanhamento e controlo)
---  1.  Os  serviços  de  apoio  e  informação  ao  promotor  a  nível  local  serão  prestados  pela
NERSANT.
--- 2. Para a prestação dos serviços com o enquadramento, a análise e o acompanhamento das
candidaturas, o promotor compromete-se a pagar à NERSANT um valor de 3% a incidir sobre o
montante aprovados.
--- O pagamento será efectuado da seguinte forma:
--- a) Na recepção da candidatura será cobrado o valor de 1% do valor solicitado pelo promotor,
como  adiantamento  dos  serviços  a  prestar.  Este  valor  não  será  reembolsável  com  a  não
aprovação da candidatura.
--- b) Após aprovada a candidatura e celebrado o contrato de concessão de apoio, o pagamento
do valor correspondente aos 3% dos incentivos aprovados, deduzido do adiantamento,  será
deduzido na transferência do montante a conceder como apoio reembolsável.
--- c) Os valores previstos nas alíneas a) e b) serão acrescidos de IVA à taxa em vigor.
---  2.  A  NERSANT acompanhará  a  execução  financeira  e  física  do  projecto  e  elaborará  o
relatório anual.



Artigo 11º
--- (Penalizações, reclamações e recursos)
--- 1. As reclamações aos procedimentos serão feitas à NERSANT.
---  2.  A  NERSANT  apresenta  à  Comissão  de  Avaliação  uma  proposta,  decidindo  esta  em
definitivo, sendo comunicado pela NERSANT ao promotor a decisão deste órgão.
--- 3. O não cumprimento das condições do contrato por parte do promotor, nomeadamente a
não  aplicação  dos créditos  concedidos  à  execução  do projecto,  levará  à rescisão unilateral
daquele e ao pagamento imediato das amortizações e juros em dívida.
--- 4. O foro jurídico para eventuais questões contenciosas é o Tribunal da Comarca respectiva.-
--- Artigo 12º
--- (Publicidade)
--- 1. O FAIME será objecto de divulgação através:
--- da comunicação social local – imprensa e rádio;
--- de folhetos e desdobráveis;
--- dos serviços das entidades envolvidas – Município, NERSANT, BES.
---  2.  Anualmente,  a  NERSANT e o Município  farão  publicar  informação sobre  os projectos
aprovados e financiados.” 
Uma vez postos a votação, foram a Proposta n.º 12 / P / 2005, os Protocolos de Colaboração
e o Regulamento aprovados por unanimidade. 

1.7. Proposta nº 13 / P / 2005
O Senhor Presidente apresentou a Proposta e os Contratos de Empréstimo que a seguir
Proposta
“Considerando que, nos termos das Cláusulas Gerais dos Contratos-Programa a celebrar entre
a  Câmara  Municipal  de  Azambuja  e  a  EMIA  –  Empresa  Municipal  de  Infra-estruturas  de
Azambuja, E.M., aprovadas pela Assembleia Municipal, se refere o Princípio da Individualidade
de cada projecto,  o  que determina a aprovação pela  Câmara das Cláusulas específicas de
índole financeira;
Considerando que, na sequência, se iniciaram diversos contactos com entidades Bancárias no
sentido  de  ser  criado  o  suporte-base  financeiro  a  ser  vertido  em cada  um dos  Contratos-
Programa;
Considerando que as Instituições Bancárias que apresentaram propostas foram a Caixa Geral
de Depósitos (CGD) e o Banco BPI (BPI);
Considerando as excelentes condições conseguidas junto destas entidades bancárias, que se
traduziram em:
--- a) Empréstimo a curto-prazo
--- BPI: 100.000,00€, a EURIBOR + 0,75%
--- CGD: 100.000,00€, a EURIBOR + 1%
--- b) Empréstimo a médio/longo-prazo
--- BPI: 2.500.000,00€, até 25 anos, com taxa variável EURIBOR + 0,875% a EURIBOR 1,5% 
--- CGD: 3.000.000,00€, a 15 anos, com taxa EURIBOR + 1,5%
---  Considerando  que  os  financiamentos  só  se  tornaram  efectivos  com  a  sua  utilização,
consequentemente após a aprovação pela Câmara Municipal  de Azambuja de cada um dos
Contratos-Programa.
Proponho:
---  1.  Que  a  Câmara aprove  as  condições  gerais  de  financiamento  dos  Projectos  a  serem
objecto  de  Contrato-Programa  entre  a  Câmara  e  a  EMIA,  E.M.,  constantes  das  Propostas



anexas da CGD e do Banco BPI, bem como as Propostas das mesmas entidades para o apoio
de tesouraria;
2. Que a Câmara delibere submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente Proposta
nos termos exarados.”
Contrato de Empréstimo
Entre a EMIA – Empresa Municipal de Infraestruturas de Azambuja, E.M., adiante designada por
Empresa, pessoa colectiva nº 506980049, com Sede na Rua Teodoro José da Silva, Edifício
Atrium Azambuja, loja 35, na Azambuja, e
--- a Caixa Geral de Depósitos,  S.A., adiante designada por Caixa, sociedade anónima, com
sede em Lisboa na Avª. João XXI, 63, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob nº 2900/930902, pessoa colectiva nº 500 960 046, com o capital social de 2 450 000
000 Euros,
--- é celebrado o presente contrato, com a referência 9015/001582/0019, o qual se regerá pelas
seguintes:
--- Cláusulas Contratuais
--- 1. Natureza do Empréstimo – Abertura de crédito.
--- 2. Montante Global do Empréstimo – Até € 3.000.000,00 (Três milhões de euros), podendo a
Caixa afectar ao seu co-financiado fundos provenientes de um empréstimo por ela contraído
junto do BEI/Banco Europeu de Investimento sem, todavia, quaisquer reflexos, na relação com
a Empresa, inclusive de natureza financeira.
--- 3. Finalidade – Financiamento do(s) seguinte(s) projecto(s):
--- ATL e Jardim de Infância de Manique do Intendente – € 850.000,00;
--- Cobertura das Piscinas Municipais – € 450.000,00;
--- Diversas Estradas Municipais – € 1.250.000,00;
--- Jardim de Entrada de Alcoentre – € 450.000,00.
--- 4. Prazo Global – 15 anos, a contar da data do contrato.
--- 5. Período de Utilização e Diferimento – Os primeiros 24 meses do prazo.
--- 6. Utilização:
---  6.1.  A libertação de verbas do empréstimo,  será  feita,  por  parcelas e processar-se-á de
acordo com as despesas de investimento realizadas e as necessidades de financiamento do(s)
projecto(s).
--- 6.2. A prova da aplicação das verbas utilizadas poderá ser feita por iniciativa da Empresa ou
a pedido da Caixa, nos 60 dias subsequentes.
--- 7. Forma de Utilização – As libertações de fundos serão efectuadas mediante pedido escrito
da Empresa para cada parcela, dirigido à DBI – Direcção de Banca Institucional (Avenida João
XXI,  63  –  4º  Piso  1000-300  Lisboa).  As  respectivas  verbas  serão  creditadas  na  conta  de
Depósitos  à  Ordem n.º  0129/013811/330,  constituída  em nome da Empresa  na Agência  da
Caixa em Azambuja.
--- 8. Taxa de Juro – O empréstimo vence juros a uma taxa nominal variável correspondente à
média da “Euribor a 6 meses (base 360 dias)”, em vigor nos últimos três dias úteis anteriores ao
início de cada período de referência,  acrescida de um “spread” de 1,5%, sendo no primeiro
período de contagem de juros de 3,72033%, a que corresponde a Taxa Anual Efectiva (TAE) de
3,75493%, calculada nos termos do D.L. nº 220/94, de 23/08.
--- 9. Pagamento de Juros e Reembolso do Capital
--- 9.1. No período de utilização e diferimento, os juros, calculados dia a dia sobre o capital em
dívida, serão pagos em 4 prestações semestrais, ocorrendo a primeira seis meses após a data
do contrato.



---  9.2.  Após  período  de  utilização  e  diferimento,  o  capital  e  os  juros  serão  pagos  em 26
prestações semestrais, postecipadas e sucessivas, ocorrendo a primeira 30 meses após a data
do contrato.
--- 10. Reembolso Antecipado – Em caso de reembolso antecipado da totalidade ou de parte do
capital em dívida serão apenas devidos os juros relativos ao período de contagem então em
curso.
--- 11. Forma dos Pagamentos – Todos os pagamentos que forem devidos pela Empresa nos
termos do presente contrato serão efectuados por débito na conta referida na cláusula 7. que
aquele se obriga a provisionar  antecipadamente com os fundos suficientes,  ficando a Caixa
autorizada a proceder aos movimentos necessários na data do vencimento.
---  12.  Mora  –  Em caso  de  mora,  a  Caixa  poderá  cobrar  sobre  o  capital  exigível  e  juros
correspondentes aos períodos mínimos legalmente previstos juros calculados à taxa de juro
contratual,  que em cada dia em que se verificar a mora estiver em vigor, acrescida de uma
sobretaxa até 4% ao ano.
--- 13. Capitalização de Juros – A Caixa terá a faculdade de, a todo o tempo, capitalizar juros
remuneratórios  correspondentes  a  um período  não  inferior  a  três meses e  juros moratórios
correspondentes a um período não inferior a um ano, adicionando tais juros ao capital em dívida
e passando aqueles a seguir todo o regime deste.
--- 14. Garantia
--- 14.1. Para garantia do capital, juros e demais encargos do empréstimo, a Empresa consigna
à Caixa as receitas, designadamente as previstas em Contrato-Programa entre a Empresa e a
Câmara  Municipal  de  Azambuja  e  as  relativas  às  comparticipações,  dotações,  subsídios  e
indemnizações compensatórias a que aludem os artºs 27º e 31º da Lei 58/98, 18/08.
---  14.2.  Em  caso  de  incumprimento,  a  Empresa,  autoriza  a  Caixa  a  receber  as  receitas
enunciadas no n.º 1, directamente das entidades processadoras das mesmas.
--- 15. Refinanciamento – A Empresa aceitará colaborar com a Caixa, no caso de esta lhe vir a
solicitar a transformação do presente financiamento em empréstimo obrigacionista, mantendo-
se as condições financeiras e prazos e desde que dessa alteração não resultem quaisquer
encargos para a Empresa.
--- 16. Acompanhamento do Investimento – O produto do empréstimo deverá ser utilizado para
financiamento do(s) projecto(s) indicado(s) na cláusula 3. podendo a Caixa solicitar todos os
elementos  indispensáveis  à  prova  da  sua  aplicação,  devendo  evitar-se  situações  de  duplo
financiamento.
--- 17. Despesas – Ficam de conta da Empresa todas as despesas originadas pela celebração
do contrato e outras que venham a ter lugar na vigência do mesmo, nomeadamente eventuais
despesas judiciais.
---  18.  Incumprimento/Exigibilidade  Antecipada  –  A  Caixa  poderá  resolver  o  contrato  ou
considerar antecipadamente vencida toda a dívida e exigir o seu imediato pagamento, no caso
de incumprimento de qualquer obrigação assumida pela Empresa.
--- 19.  Lei  Aplicável  e Foro – Ao presente  contrato e aos que o completarem ou alterarem,
aplicar-se-á  a  lei  portuguesa,  sendo  competente  para  dirimir  qualquer  pleito  emergente  do
mesmo, o foro da Comarca de Lisboa.
---  20.  Formalidades  –  A eficácia  deste  contrato  fica dependente  da devolução  de  um dos
exemplares deste contrato depois de assinado por quem represente a Empresa, bem como da
apresentação de “Carta Conforto” do Município de Azambuja. A assinatura de quem represente
a Empresa deverá ser reconhecida em Notário Público com certificação da respectiva qualidade
e da existência de poderes para o acto.



---  Feito  em três  exemplares de igual  valor  e  conteúdo,  destinando-se um à Caixa,  outro  à
Empresa e o restante para conhecimento do Município.”
Contrato de Empréstimo
--- “Entre a EMIA – Empresa Municipal de Infraestruturas de Azambuja, E.M., adiante designada
por Empresa, pessoa colectiva nº 506980049, com Sede na Rua Teodoro José da Silva, Edifício
Atrium Azambuja, loja 35, na Azambuja, e
--- a Caixa Geral de Depósitos,  S.A., adiante designada por Caixa, sociedade anónima, com
sede em Lisboa na Avª. João XXI, 63, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob nº 2900/930902, pessoa colectiva nº 500 960 046, com o capital social de 2 450 000
000 Euros,
--- é celebrado o presente contrato, com a referência 9015/001588/987/0019, o qual se regerá
pelas seguintes:
Cláusulas Contratuais
1. Natureza do Empréstimo – Abertura de crédito em regime de conta-corrente.
2. Montante – Até € 100.000,00 (Cem mil euros).
3. Finalidade – Financiamento para apoio de tesouraria.
4. Prazo  – Até 1 ano, a contar da data do contrato.
5. Movimentação da Conta-Corrente.
--- 5.1. A débito,
--- Mediante pedido escrito da Empresa, para cada parcela, dirigido à DBI – Direcção de Banca
Institucional (Avenida João XXI, 63 – 4º Piso 1000-300 Lisboa). As respectivas verbas serão
creditadas  na  conta  de  depósitos  à  ordem  n.º  0129/013811/330,  constituída  em  nome  da
Empresa, na Agência da Caixa em Azambuja.
---  Na data  de  produção  de efeitos  do contrato  poderá haver  lugar  à libertação  integral  do
produto do empréstimo.
--- Nessa hipótese, reutilizações futuras serão autorizadas, a pedido da Empresa, na medida em
que a mesma proceda a reembolsos da verba anteriormente utilizada.
--- 5.2. A crédito,
--- Pelas eventuais entregas de verbas anteriormente utilizadas nos termos da cláusula 8.2..
 6. Sede da Conta do Empréstimo – DBI – Direcção de Banca Institucional (Av. João XXI, 63 –
4º Piso 1000-300 Lisboa).
7. Taxa de Juro – O empréstimo vence juros a uma taxa nominal variável correspondente à
média da “Euribor a 3 meses-base 360 dias”, em vigor nos últimos três dias úteis anteriores ao
início de cada período de referência, acrescida do “spread” de 1%, sendo no primeiro período
de referência  de 3,17466%, a  que corresponde a Taxa Anual  Efectiva  (TAE) de 3,22126%,
calculada nos termos do D.L. nº 220/94, de 23/08.
8. Pagamento de Juros e Reembolso do Capital
--- 8.1. Juros – Serão calculados dia a dia sobre o capital  em dívida e pagos postecipada e
mensalmente, ocorrendo, a primeira prestação em 19/12/2004.
---  8.2.  Reembolso  –  A  Empresa  pode,  a  todo  o  tempo,  efectuar  entregas  por  conta  do
empréstimo. O saldo devedor no termo do seu prazo será liquidado juntamente com os juros
que sejam devidos nessa data. Porém, se o empréstimo for liquidado antecipadamente os juros
serão pagos na mesma data que o capital.
9.  Mora  –  Em  caso  de  mora,  a  Caixa  poderá  cobrar  sobre  o  capital  exigível  e  juros
correspondentes aos períodos mínimos legalmente previstos, juros calculados à taxa contratual
que em cada dia em que se verificar a mora estiver em vigor, acrescida de uma sobretaxa até
4% ao ano.



10. Capitalização de Juros – A Caixa terá a faculdade de, a todo o tempo, capitalizar  juros
remuneratórios  correspondentes  a  um período  não  inferior  a  três meses e  juros moratórios
correspondentes a um período não inferior a um ano, adicionando tais juros ao capital em dívida
e passando aqueles a seguir todo o regime deste.
11. Forma dos Pagamentos – Todos os pagamentos que forem devidos nos termos do presente
contrato  serão  efectuados por  débito  da conta  de depósitos  à  ordem supramencionada em
nome  da  Empresa,  que  esta  se  obriga  a  provisionar  antecipadamente  com  os  fundos
suficientes,  ficando a Caixa autorizada a proceder  aos movimentos necessários  na data  do
vencimento.
12. Garantia
--- 12.1. Para garantia do capital, juros e demais encargos do empréstimo, a Empresa consigna
à Caixa as receitas, designadamente as previstas em Contrato-Programa entre a Empresa e a
Câmara  Municipal  de  Azambuja  e  as  relativas  às  comparticipações,  dotações,  subsídios  e
indemnizações compensatórias a que aludem os artºs 27º e 31º da Lei 58/98, 18/08.
---  12.2.  Em  caso  de  incumprimento,  a  Empresa,  autoriza  a  Caixa  a  receber  as  receitas
enunciadas no n.º 1, directamente das entidades processadoras das mesmas.
13. Despesas – Ficam de conta da Empresa todas as despesas originadas pela celebração do
contrato  e outras que venham a ter lugar na vigência do mesmo, nomeadamente eventuais
despesas judiciais.
14. Incumprimento/Exigibilidade Antecipada – A Caixa poderá resolver o contrato ou considerar
antecipadamente  vencida  toda  a  dívida  e  exigir  o  seu  imediato  pagamento,  no  caso  de
incumprimento de qualquer obrigação assumida pela Empresa.
15. Lei Aplicável e Foro – Ao presente contrato e aos que o completarem ou alterarem, aplicar-
se-á a lei portuguesa, sendo competente para dirimir qualquer pleito emergente do mesmo, o
foro da Comarca de Lisboa.
16.  Formalidades  –  A  eficácia  deste  contrato  fica  dependente  da  devolução  de  um  dos
exemplares deste contrato depois de assinado por quem represente a Empresa, bem como da
apresentação de “Carta Conforto” do Município de Azambuja. A assinatura de quem represente
a Empresa deverá ser reconhecida em Notário Público com certificação da respectiva qualidade
e da existência de poderes para o acto.
Feito em três exemplares de igual valor e conteúdo, destinando-se um à Caixa, outro à Empresa
e o restante para conhecimento do Município.”
Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 13 / P / 2005 e os Contratos de Empréstimo,
aprovados por maioria, com 5 votos a favor,  1 voto contra (PSD) e 1 abstenção (Ver. David
Mendes).

1.8. Proposta n.º 14 / P / 2005 
O Senhor Presidente apresentou a  Proposta  e o Contrato de Empréstimo  que a seguir se
transcrevem:
Proposta
“Considerando:
---  a  necessidade  de  assegurar  financiamento  complementar  para  projectos  municipais
candidatados ao III QCA (2ª fase);
--- a Candidatura apresentada pela Câmara ao Programa Operacional Regional da Região de
Lisboa e Vale do Tejo, Eixo Prioritário 2 “Acções Integradas de Base Territorial” – Medida 2.1 –
Qualificação das Cidades e Reordenamento Urbano, relativa à “Construção do Jardim Urbano
de Azambuja e Envolventes”;



--- que a Câmara Municipal  de Azambuja deu início a um processo de consultas  visando a
Proponho:
--- 1. a contratação de financiamento no valor de 304.634,87€, à Caixa Geral de Depósitos, de
acordo com as seguintes condições:
--- Prazo: até 20 anos
--- Período de Carência: até 2 anos
--- Período de Utilização: até 2 anos
--- Taxa de Juro: Euribor a 6 meses (2,183% à data 1 de Fevereiro) + spread de 0,21%
--- Garantias: Consignação de receitas previstas na Lei das Finanças Locais
--- 2. que a deliberação a aprovar esta proposta seja submetida a autorização da Assembleia
Municipal, nos termos da alínea d), do art. 53º, da Lei das Autarquias Locais.”
Contrato de Empréstimo
--- Entre o Município de Azambuja, adiante designado por Município, pessoa colectiva de base
territorial nº 506 821 480, e
--- a Caixa Geral de Depósitos,  S.A., adiante designada por Caixa, sociedade anónima, com
sede em Lisboa na Avª. João XXI, 63, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob o nº 2900/930902, pessoa colectiva nº 500 960 046, com capital social de 2 950 000
000 Euros,
--- é celebrado o presente contrato, com a referência 9015/001695/987/0019, o qual se regerá
pelas seguintes:
Cláusulas Contratuais
1. Natureza do Empréstimo – Abertura de crédito.
2. Montante Global do Empréstimo – Até € 304.634,87 (Trezentos e quatro mil, seiscentos e
trinta e quatro euros e oitenta e sete cêntimos), uma parte do qual poderá ser co-financiado com
fundos  directamente  mutuados  pelo  BEI  à  Caixa,  sem quaisquer  reflexos,  no  entanto,  nas
condições financeiras ou outras desta operação para o Município.
3.  Finalidade  –  Financiamento  de  investimentos  objecto  de  candidatura  ao  Programa
Operacional  da Região de Lisboa e Vale  do Tejo,  Eixo 2  – medida 2.1 –  Qualificação das
Cidades e Requalificação Metropolitana – Componente Territorial:
--- Construção do Jardim Urbano de Azambuja e Envolventes.
4. Prazo Global – 20 anos, a contar da data do contrato.
6. Utilização:
---  6.1.  A libertação de verbas do empréstimo,  será  feita,  por  parcelas e processar-se-á de
acordo com as despesas de investimento realizadas e as necessidades de financiamento do(s)
projecto(s).
--- 6.2. A prova da aplicação das verbas utilizadas poderá ser feita por iniciativa do Município ou
a pedido da Caixa, nos 60 dias subsequentes.
7. Forma de Utilização – As libertações de fundos serão efectuadas mediante pedido escrito da
Câmara Municipal para cada parcela, dirigido à DBI – Direcção de Banca Institucional (Avenida
João XXI, 63 – 4º Piso 1000-300 Lisboa). As respectivas verbas serão creditadas na conta de
Depósitos à Ordem n.º  0129/000202/530,  constituída  em nome do Município  na Agência da
Caixa em Azambuja.
8. Taxa de Juro – O empréstimo vence juros a uma taxa nominal variável correspondente à
média da “Euribor a 6 meses (base 360 dias)”, em vigor nos últimos três dias úteis anteriores ao
início de cada período de referência, acrescida de um “spread” de 0,21%, sendo no primeiro
período de contagem de juros de 2,39866% a que corresponde a Taxa Anual Efectiva (TAE) de
2,41304%, calculada nos termos do D.L. nº 220/94, de 23/08.



9. Pagamento de Juros e Reembolso do Capital
--- 9.1. No período de utilização e diferimento, os juros, calculados dia a dia sobre o capital em
dívida, serão pagos em 4 prestações semestrais, ocorrendo a primeira seis meses após a data
do contrato.
---  9.2.  Após  período  de  utilização  e  diferimento,  o  capital  e  os  juros  serão  pagos  em 36
prestações semestrais, postecipadas e sucessivas, ocorrendo a primeira 30 meses após a data
do contrato.
10. Reembolso Antecipado – Em caso de reembolso antecipado da totalidade ou de parte do
capital em dívida serão apenas devidos os juros relativos ao período de contagem então em
curso.
11.  Forma dos Pagamentos – Todos os pagamentos que forem devidos pelo Município nos
termos do presente contrato serão efectuados por débito na conta referida na cláusula 7. que
aquele se obriga a provisionar  antecipadamente com os fundos suficientes,  ficando a Caixa
autorizada a proceder aos movimentos necessários na data do vencimento.
12.  Mora  –  Em  caso  de  mora,  a  Caixa  poderá  cobrar  sobre  o  capital  exigível  e  juros
correspondentes aos períodos mínimos legalmente previstos juros calculados à taxa de juro
contratual,  que em cada dia em que se verificar a mora estiver em vigor, acrescida de uma
sobretaxa até 4% ao ano.
13. Capitalização de Juros – A Caixa terá a faculdade de, a todo o tempo, capitalizar  juros
remuneratórios  correspondentes  a  um período  não  inferior  a  três meses e  juros moratórios
correspondentes a um período não inferior a um ano, adicionando tais juros ao capital em dívida
e passando aqueles a seguir todo o regime deste.
14. Garantia
--- 14.1. Para garantia do capital, juros e demais encargos do empréstimo, o Município consigna
à Caixa as receitas municipais,  conforme previsto no nº. 7 do artº 24º da Lei  das Finanças
Locais (Lei 42/98, de 06/08).
--- 14.2. Das receitas consignadas, a Caixa fica autorizada a receber directamente do Estado,
as verbas correspondentes aos Fundos Municipais, até ao limite das importâncias vencidas e
não pagas, conforme decorre do artº 8º da Lei 42/98.
15. Refinanciamento – O Município aceitará colaborar com a Caixa, no caso de esta lhe vir a
solicitar a transformação do presente financiamento em empréstimo obrigacionista, mantendo-
se as condições financeiras e prazos e desde que dessa alteração não resultem quaisquer
encargos para o Município.
16. Acompanhamento do Investimento – O produto do empréstimo deverá ser utilizado para
financiamento do(s) projecto(s) indicado(s) na cláusula 3. podendo a Caixa solicitar todos os
elementos  indispensáveis  à  prova  da  sua  aplicação,  devendo  evitar-se  situações  de  duplo
financiamento.
17. Despesas – Ficam de conta do Município todas as despesas originadas pela celebração do
contrato  e outras que venham a ter lugar na vigência do mesmo, nomeadamente eventuais
despesas judiciais.
18. Incumprimento/Exigibilidade Antecipada – A Caixa poderá resolver o contrato ou considerar
antecipadamente  vencida  toda  a  dívida  e  exigir  o  seu  imediato  pagamento,  no  caso  de
incumprimento de qualquer obrigação assumida pelo Município.
19.  Eventual  Integração em Linha  de Crédito  – Na eventualidade do projecto  objecto  deste
financiamento, se mostrar elegível para financiamento complementar bonificável, no âmbito das
Linhas  de  Crédito  criadas  pelo  DL  144/2000,  de  15/07  e  regulamentadas  por  protocolo
celebrado com as CCDR´s em 26/10/2000, poderá, a pedido desse Município, e uma vez obtida



a aprovação da CCDR, proceder-se ao financiamento do mesmo no quadro da referida Linha de
Crédito.
20. Lei Aplicável e Foro – Ao presente contrato e aos que o completarem ou alterarem, aplicar-
se-á a lei portuguesa, sendo competente para dirimir qualquer pleito emergente do mesmo, o
foro da Comarca de Lisboa.
21.  Formalidades  –  A  produção  de  efeitos  financeiros  deste  contrato  fica  dependente  da
obtenção  das  necessárias  deliberações  dos  Órgãos  Municipais  competentes  e  do  Visto  do
Tribunal de Contas.
Feito em três exemplares de igual valor e conteúdo, destinando-se um à Caixa e os restantes ao
Município.”  
Uma vez postos a votação foram, a Proposta n.º 14 / P / 2005 e o Contrato de Empréstimo
aprovados por unanimidade.

1.9. Proposta n.º 15 / P / 2005 
O Senhor Presidente apresentou a  Proposta  e o Contrato de Empréstimo  que a seguir se
transcrevem:
Proposta
 “Considerando:
---  a  necessidade  de  assegurar  financiamento  complementar  para  projectos  municipais
candidatados ao III QCA;
--- a Candidatura apresentada pela Câmara, na Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo (CULT)
ao  Programa  Operacional  Regional  da  Região  de  Lisboa  e  Vale  do  Tejo,  Eixo  1  “Apoio  a
Investimentos de Interesse Municipal e Inter-Municipal” – Medida 1.2 – Valorização Ambiental e
Patrimonial, relativa à  “Ampliação da Rede de Saneamento do Concelho”;
---  que a  Câmara  Municipal  de  Azambuja  deu início  a um processo  de  consulta  visando  a
contratação de um empréstimo bancário para financiamento do projecto acima referido.
Proponho:
--- 1. a contratação de financiamento no valor de 253.676,91€, à Caixa Geral de Depósitos, de
acordo com as seguintes condições:
--- Prazo: até 20 anos
--- Período de Carência: até 2 anos
--- Período de Utilização: até 2 anos
--- Taxa de Juro: Euribor a 6 meses (2,183% à data 1 de Fevereiro) + spread de 0,21%
--- Garantias: Consignação de receitas previstas na Lei das Finanças Locais
---  2.  que  a  deliberação  a  aprovar  esta  proposta  seja  sujeita  a  autorização  da  Assembleia
Municipal, nos termos da alínea d), do art. 53º, da Lei das Autarquias Locais.”
Contrato de Empréstimo
--- Entre o Município de Azambuja, adiante designado por Município, pessoa colectiva de base
territorial nº 506 821 480, e
--- a Caixa Geral de Depósitos,  S.A., adiante designada por Caixa, sociedade anónima, com
sede em Lisboa na Avª. João XXI, 63, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob o nº 2900/930902, pessoa colectiva nº 500 960 046, com o capital social de 2 950
000 000 Euros,
--- é celebrado o presente contrato, com a referência 9015/001696/787/0019, o qual se regerá
pelas seguintes:
Cláusulas Contratuais
1. Natureza do Empréstimo – Abertura de crédito.



2.  Montante  Global  do  Empréstimo –  Até  €  253.676,91  (Duzentos  e  cinquenta  e  três  mil,
seiscentos e setenta e seis euros e noventa e um cêntimos), uma parte do qual poderá ser co-
financiado com fundos directamente mutuados pelo BEI à Caixa, sem quaisquer reflexos, no
entanto, nas condições financeiras ou outras desta operação para o Município.
3.  Finalidade  –  Financiamento  de  investimentos  objecto  de  candidatura  ao  Programa
Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo, Eixo 1 – medida 1.2 – Valorização Ambiental
e Patrimonial:
--- Ampliação da Rede de Saneamento do Concelho.
4. Prazo Global – 20 anos, a contar da data do contrato.
5. Período de Utilização e Diferimento – Os primeiros 24 meses do prazo.
6. Utilização:
---  6.1.  A libertação de verbas do empréstimo,  será  feita,  por  parcelas e processar-se-á de
acordo com as despesas de investimento realizadas e as necessidades de financiamento do(s)
projecto(s).
--- 6.2. A prova da aplicação das verbas utilizadas poderá ser feita por iniciativa do Município ou
a pedido da Caixa, nos 60 dias subsequentes.
7. Forma de Utilização – As libertações de fundos serão efectuadas mediante pedido escrito da
Câmara Municipal para cada parcela, dirigido à DBI – Direcção de Banca Institucional (Avenida
João XXI, 63 – 4º Piso 1000-300 Lisboa). As respectivas verbas serão creditadas na conta de
Depósitos à Ordem n.º  0129/000202/530,  constituída  em nome do Município  na Agência da
Caixa em Azambuja.
8. Taxa de Juro – O empréstimo vence juros a uma taxa nominal variável correspondente à
média da “Euribor a 6 meses (base 360 dias)”, em vigor nos últimos três dias úteis anteriores ao
início de cada período de referência, acrescida de um “spread” de 0,21%, sendo no primeiro
período de contagem de juros de 2,39866% a que corresponde a Taxa Anual Efectiva (TAE) de
2,41304%, calculada nos termos do D.L. nº 220/94, de 23/08.
9. Pagamento de Juros e Reembolso do Capital
--- 9.1. No período de utilização e diferimento, os juros, calculados dia a dia sobre o capital em
dívida, serão pagos em 4 prestações semestrais, ocorrendo a primeira seis meses após a data
do contrato.
---  9.2.  Após  período  de  utilização  e  diferimento,  o  capital  e  os  juros  serão  pagos  em 36
prestações semestrais, postecipadas e sucessivas, ocorrendo a primeira 30 meses após a data
do contrato.
10. Reembolso Antecipado – Em caso de reembolso antecipado da totalidade ou de parte do
capital em dívida serão apenas devidos os juros relativos ao período de contagem então em
curso.
11.  Forma dos Pagamentos – Todos os pagamentos que forem devidos pelo Município nos
termos do presente contrato serão efectuados por débito na conta referida na cláusula 7. que
aquele se obriga a provisionar  antecipadamente com os fundos suficientes,  ficando a Caixa
autorizada a proceder aos movimentos necessários na data do vencimento.
12.  Mora  –  Em  caso  de  mora,  a  Caixa  poderá  cobrar  sobre  o  capital  exigível  e  juros
correspondentes aos períodos mínimos legalmente previstos juros calculados à taxa de juro
contratual,  que em cada dia em que se verificar a mora estiver em vigor, acrescida de uma
sobretaxa até 4% ao ano.
13. Capitalização de Juros – A Caixa terá a faculdade de, a todo o tempo, capitalizar  juros
remuneratórios  correspondentes  a  um período  não  inferior  a  três meses e  juros moratórios



correspondentes a um período não inferior a um ano, adicionando tais juros ao capital em dívida
e passando aqueles a seguir todo o regime deste.
14. Garantia
--- 14.1. Para garantia do capital, juros e demais encargos do empréstimo, o Município consigna
à Caixa as receitas municipais,  conforme previsto no nº. 7 do artº 24º da Lei  das Finanças
Locais (Lei 42/98, de 06/08).
--- 14.2. Das receitas consignadas, a Caixa fica autorizada a receber directamente do Estado,
as verbas correspondentes aos Fundos Municipais, até ao limite das importâncias vencidas e
não pagas, conforme decorre do artº 8º da Lei 42/98.
15. Refinanciamento – O Município aceitará colaborar com a Caixa, no caso de esta lhe vir a
solicitar a transformação do presente financiamento em empréstimo obrigacionista, mantendo-
se as condições financeiras e prazos e desde que dessa alteração não resultem quaisquer
encargos para o Município.
16. Acompanhamento do Investimento – O produto do empréstimo deverá ser utilizado para
financiamento do(s) projecto(s) indicado(s) na cláusula 3. podendo a Caixa solicitar todos os
elementos  indispensáveis  à  prova  da  sua  aplicação,  devendo  evitar-se  situações  de  duplo
financiamento.
17. Despesas – Ficam de conta do Município todas as despesas originadas pela celebração do
contrato  e outras que venham a ter lugar na vigência do mesmo, nomeadamente eventuais
despesas judiciais.
18. Incumprimento/Exigibilidade Antecipada – A Caixa poderá resolver o contrato ou considerar
antecipadamente  vencida  toda  a  dívida  e  exigir  o  seu  imediato  pagamento,  no  caso  de
incumprimento de qualquer obrigação assumida pelo Município.
19.  Eventual  Integração em Linha  de Crédito  – Na eventualidade do projecto  objecto  deste
financiamento, se mostrar elegível para financiamento complementar bonificável, no âmbito das
Linhas de Crédito criadas pelo DL 144/200
0, de 15/07 e regulamentadas por protocolo celebrado com as CCDR´s em 26/10/2000, poderá,
a  pedido  desse  Município,  e  uma  vez  obtida  a  aprovação  da  CCDR,  proceder-se  ao
financiamento do mesmo no quadro da referida Linha de Crédito.
20. Lei Aplicável e Foro – Ao presente contrato e aos que o completarem ou alterarem, aplicar-
se-á a lei portuguesa, sendo competente para dirimir qualquer pleito emergente do mesmo, o
foro da Comarca de Lisboa.
21.  Formalidades  –  A  produção  de  efeitos  financeiros  deste  contrato  fica  dependente  da
obtenção  das  necessárias  deliberações  dos  Órgãos  Municipais  competentes  e  do  Visto  do
Tribunal de Contas.
Feito em três exemplares de igual valor e conteúdo, destinando-se um à Caixa e os restantes ao
Município.”  
Uma vez postos a votação foram, a Proposta n.º 15 / P / 2005 e o Contrato de Empréstimo
aprovados por unanimidade.
1.10. Proposta nº 03 / VP / 2005 
O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando que:
--- J.E.F.N.,  residente numa freguesia do concelho de Azambuja do concelho de Azambuja,
habita em casa própria.
Considerando que
--- O Sr. J.E.N. tem 48 anos de idade, habita com esposa e filho menor de idade.
Considerando que



--- O imóvel possui graves carências a nível habitacional, nomeadamente ao nível do telhado e
forro interior,  ao nível do reboco das paredes, as janelas e porta também se encontram em
muito mau estado de conservação, colocando assim em causa o bem estar/ conforto da família.
--- Considerando que
--- O casal não possui fontes de rendimento estáveis, subsistindo apenas com base no salário
auferido através de um Programa Ocupacional de Carenciados.
--- Propõe-se que
--- No âmbito do Projecto de Apoio a Pessoas Carenciadas, se preste auxílio a nível material no
valor de 1337.00€ acrescido de 19% IVA o que faz um total de 1591.03€, com cabimentação no
Código do Plano 08.02.05 da rubrica 01.02.02.01.21.” 
Uma vez posta a votação, foi a Proposta n.º 03 / VP / 2005 aprovada por unanimidade. 
1.11. Proposta nº 3 / V-J.M.P. / 2005
O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando que:
--- Desde há meses, e sem êxito, vem esta Câmara tentando comprar o imóvel denominado
“Quinta dos Gatos ou Serrado”, sito junto ao novo Centro de Saúde, em Azambuja.
--- Pretende-se instalar no local um espaço de estacionamento de apoio ao referido Centro de
Saúde, que é indispensável e urgente já que a sua inauguração está para breve.
--- Por ofício de 21 de Dezembro de 2004, a Câmara transmitiu aos proprietários do imóvel o
resultado da avaliação feita  por Perito  Oficial,  41.800,00€.  Em reunião posterior,  a Câmara,
atenta à urgência mostrou uma vez mais disponibilidade e abertura a uma contra proposta que
não foi aceite.
--- Face à impossibilidade de chegar acordo com a compra por um preço justo, recolheram-se
os elementos seguintes:
--- a) O imóvel em causa é propriedade de José Nalha Cruz e Esposa, residentes na Rua Frei
Jerónimo, nº. 34, em Azambuja;
--- b) O imóvel está inscrito na matriz predial urbana da Freguesia de Azambuja sob o art. 1656;
---  c)  O  imóvel  está  descrito  na  Conservatória  do  Registo  Predial  de  Azambuja  sob  o  n.º
02903/161101 da Freguesia de Azambuja;
--- d) A previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação é de 41.800,00€ de
acordo com a avaliação feita por perito da Lista Oficial;
--- e) Anexamos certidão da Repartição de Finanças e carta ao Sr. José Nalha;
--- f) A Câmara adquiriu um terreno anexo ao Sr. Virgílio C. Faria com área de 365 m2, pelo
valor de 47.500,00€;
 Proponho que:
---  Nestes  termos e  nos da legislação  aplicável,  designadamente  o  artº  10º  do Código  das
Expropriações, propõe-se que a Câmara resolva requerer a declaração de utilidade pública da
expropriação de referido imóvel e a atribuição de carácter urgente à mesma.”
A Proposta n.º 3 / V-J.M.P. / 2005, uma vez posta a votação foi aprovada por maioria, com 4
votos a favor e 3 abstenções (PSD+CDU).

2. Informações
2.1. Informação N.º 1 / P / 05
--- “Assunto: Modificação ao orçamento
--- Considerando o teor da Proposta n.º 32 / P / 2002 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 n.º 3, do art. 65.º, do Decreto-Lei



n.º  169/99,  de 18 de Setembro,  com as alterações introduzidas,  informo a Câmara sobre a
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 18 de Janeiro, que se anexam:-
--- 1.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos
--- 1.ª Alteração ao Orçamento da Despesa”
--- A Câmara tomou conhecimento.
2.2. Informação N.º 2 / P / 2005
--- “O custo geral da obra de remodelação da Rua Almeida Grandella, em Aveiras de Cima foi
de 538.170,31€, já incluídos adicionais e revisão de preços.”
--- A Câmara tomou conhecimento.


