
MOÇÃO

O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Moção que a seguir se transcreve:
---  “Teve  a  C.M.A.  conhecimento  que  os  Atletas  do Concelho  de Azambuja  Filipe  Lucas  e
Amílcar Ferreira ficaram colocados em terceiro lugar nos Campeonatos do Mundo de Karaté
realizados no Brasil, a Câmara Municipal de Azambuja congratula-se com mais este sucesso no
panorama  do  Desporto  Concelhio  e  felicita  vivamente  os  atletas  em  causa  pelo  sucesso
alcançado.”
Uma vez posta a votação foi a Moção aprovada por unanimidade.

ORDEM DO DIA

1. PROPOSTAS
1.1. Proposta Nº 65 / P / 2005
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando  que,  na  sua  sessão  de  3  de  Setembro  de  2004,  através  da  proposta  nº
64/P/2005, a Assembleia Municipal aprovou a inclusão do Pavilhão Polidesportivo de Vale do
Paraíso nas obras a serem executadas pela E.M.I.A.;
Considerando que, pela proposta 3/P/2005 a Câmara decidiu solicitar à E.M.I.A. proposta para a
execução do referido Polidesportivo;
Considerando que a E.M.I.A. lançou Concurso Público para a referida empreitada;
Considerando  o  relatório  de  avaliação  das  propostas  apresentadas  (em anexo),  o  qual  foi
objecto de deliberação do Conselho de Administração da E.M.I.A. na sua reunião de 21 de
Junho;
Considerando a proposta anexa enviada pela E.M.I.A.
--- Proponho:
--- 1. Que a Câmara aprove e autorize a atribuição à E.M.I.A. da realização da Empreitada de
Construção do Pavilhão de Vale do Paraíso, nos termos constantes da documentação anexa,
nomeadamente:
--- a) Vencedor do Concurso: Fabrigimno, nos termos do relatório de análise das propostas em
anexo;
--- b) Custo da Obra: 565.705,96€ (quinhentos e sessenta e cinco mil setecentos e cinco euros e
noventa e seis cêntimos);
--- c) Prazo de Execução: 6 meses;
--- d) Custo Global para a Câmara: 593.991,26€ (quinhentos e noventa e três mil novecentos e
noventa e um euros e vinte e seis cêntimos);
--- e) Transferências a efectuar para a E.M.I.A.: 30 prestações iguais e semestrais postecipadas
de  24.545,48  (vinte  e  quatro  mil  quinhentos  e  quarenta  e  cinco  euros  e  quarenta  e  oito
cêntimos) cada.
--- 2. Que a Câmara aprove e autorize, de forma expressa e irrevogável,  o cumprimento do
cronograma  financeiro  anexo  à  Proposta  de  Enquadramento  Financeiro,  e  bem  assim,  a
realização das transferências compensatórias nos termos das Cláusulas VII e VIII das Cláusulas
Gerais do Contrato-Programa aprovado.”



Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 65 / P / 2005 aprovada por maioria, com cinco votos
a favor (Grupos do PS e do PSD) e duas abstenções (Grupo da CDU).
1.2. Proposta Nº 66 / P / 2005 
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando  que,  na  sua  sessão  de  3  de  Setembro  de  2004,  através  da  proposta  nº
64/P/2005, a Assembleia Municipal aprovou a inclusão da Sinalização Horizontal das Estradas
Municipais nas obras a serem executadas pela E.M.I.A.;
Considerando que, pela proposta 42/P/2005 a Câmara deliberou solicitar à E.M.I.A. proposta
para a execução da referida empreitada;
Considerando  que  a  E.M.I.A.  desencadeou  Processo  de  Concurso  Limitado,  entre  seis
empresas da especialidade para execução dos referidos trabalhos;
Considerando o relatório anexo do Director Técnico da E.M.I.A. que foi objecto de deliberação
do Conselho de Administração da E.M.I.A. na sua reunião de 21 de Junho;
Considerando a proposta anexa enviada pela E.M.I.A.
--- Proponho:
--- 1.  Que a Câmara aprove e autorize a atribuição à E.M.I.A.  da realização da Sinalização
Horizontal  das  Estradas  Municipais,  nos  termos  constantes  da  documentação  anexa,
nomeadamente:
--- a) Vencedor do Concurso: Miranvias, Lda, nos termos do relatório de análise das propostas
em anexo;
--- b) Custo da Obra: 28.182,00€ (vinte e oito mil cento e oitenta e dois euros);
--- c) Prazo de Execução: 30 dias;
--- d) Custo Global para a Câmara: 29.591,10€ (vinte e nove mil quinhentos e noventa e um
euros e dez cêntimos);
--- e) Transferências a efectuar para a E.M.I.A.: 10 prestações iguais e semestrais postecipadas
de 3.052,78 (três mil cinquenta e dois euros e setenta e oito cêntimos) cada.
--- 2. Que a Câmara aprove e autorize, de forma expressa e irrevogável,  o cumprimento do
cronograma  financeiro  anexo  à  Proposta  de  Enquadramento  Financeiro,  e  bem  assim,  a
realização das transferências compensatórias nos termos das Cláusulas VII e VIII das Cláusulas
Gerais do Contrato-Programa aprovado.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 66 / P / 2005 aprovada por maioria, com cinco votos
a favor (Grupos do PS e do PSD) e duas abstenções (Grupo da CDU).

1.3. Proposta Nº 67 / P / 2005
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Aditamento às Propostas: 43 / P / 2005 e 44 / P / 2005
Considerando que nas propostas em referência, relativas à adjudicação à E.M.I.A. do projecto
de Remodelação e Ampliação da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha e Concepção e
Construção  de  Estradas  Municipais,  por  lapso  de  impressão,  não  constavam expressas  as
cláusulas financeiras como tem sido habitual nas anteriores propostas;
Considerando que de tal facto resultou uma deliberação incompleta quanto à atribuição de tais
obras à E.M.I.A.
--- 1. Que à Proposta 43 / P / 2005 sejam acrescentados os seguintes pontos:
---  Alínea  e)  Transferências  a  efectuar  para  a  EMIA:  30  prestações  iguais  e  semestrais
postecipadas,  de  6.959,35  (seis  mil  novecentos  e  cinquenta  e  nove  euros  e  trinta  e  cinco
cêntimos) cada;



--- Ponto 2. Que a Câmara aprove e autorize, de forma expressa e irrevogável, o cumprimento
do cronograma financeiro anexo à Proposta de Enquadramento Financeiro,  e bem assim,  a
realização das transferências compensatórias nos termos das Cláusulas VII e VIII das Cláusulas
Gerais do Contrato-Programa aprovado.
--- 2. Que à Proposta 44 / P / 2005 sejam acrescentados os seguintes pontos:
---  Alínea  e)  Transferências  a  efectuar  para  a  EMIA:  20  prestações  iguais  e  semestrais
postecipadas, de 20.248,45 (vinte mil duzentos e quarenta e oito euros e cinco cêntimos) cada;-
--- Ponto 2. Que a Câmara aprove e autorize, de forma expressa e irrevogável, o cumprimento
do cronograma financeiro anexo à Proposta de Enquadramento Financeiro,  e bem assim,  a
realização das transferências compensatórias nos termos das Cláusulas VII e VIII das Cláusulas
Gerais do Contrato-Programa aprovado.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 67 / P / 2005 aprovada por maioria, com cinco votos
a favor (Grupos do PS e do PSD) e duas abstenções (Grupo da CDU).
1.4.Proposta Nº 19 / V.P.L.S. / 2005 
O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e o Regulamento que a seguir se transcrevem:
--- Proposta
“Considerando,
--- As atribuições das autarquias locais em matéria de planeamento,  gestão e realização de
investimentos nos domínios da rede de transportes regulares locais.
--- A competência da Câmara Municipal na fixação de tarifas e preços na prestação de serviços
ao público,  conforme a alínea  j)  do n.º  1 do artigo 64º  da Lei  169/99  de  18  de  Setembro,
alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Maio.
---  A  competência  da  Câmara  Municipal  na  elaboração  e  aprovação  de  Regulamentos  em
matérias da sua competência exclusiva,  conforme a alínea a) do n.º  7 do artigo 64º da Lei
169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Maio.
--- A necessidade de reduzir as distâncias entre as principais infra-estruturas e equipamentos na
Freguesia de Azambuja.
---  A  necessidade  de  redução  da  utilização  de  transporte  próprio  e  da  ocupação  de
estacionamento no centro da Vila de Azambuja.
--- Proponho:
--- Que a Câmara delibere aprovar o Regulamento do Transporte Urbano de Azambuja – TUA,
que junto se anexa à presente proposta.”
--- Regulamento
--- Artigo 1º
--- Objecto e âmbito de aplicação
--- 1. O presente Regulamento tem por objecto a definição das condições de utilização do TUA –
Transporte  Urbano de Azambuja pelos passageiros e público em geral  na área territorial  do
município de Azambuja.
--- 2. A actividade de gestão e exploração do TUA é assegurada pela Câmara Municipal  de
Azambuja no âmbito das competências que lhe estão atribuídas pelas alíneas c) do n.º 1 do
art.13º e alínea c) do n.º 1 do art.18º do Decreto-Lei 159/99 de 14 de Setembro.
--- Artigo 2º
--- Direito de transporte e conduta dos passageiros
--- 1. A utilização do TUA e o acesso ao veículo implicam o cumprimento pelos passageiros das
disposições constantes do presente Regulamento.
--- 2. Aos passageiros é, designadamente, proibido:
--- a) Danificar quer o interior ou exterior do veículo;



--- b) Fazer uso dos dispositivos de emergência fora dos casos de perigo;
--- c) Transportar volumes que contenham matérias e substâncias explosivas, incluindo material
pirotécnico, facilmente inflamáveis, corrosivas ou radioactivas;
---  d)  Transportar  volumes  que,  pela  natureza,  forma,  dimensão  ou  cheiro,  possam causar
incómodo aos outros passageiros ou danos ao veículo;
---  e)  Fazer-se  acompanhar  de  velocípedes  e,  fora  das  condições  previstas  no  art.12º,  de
animais de companhia;
--- f) Consumir bebidas ou alimentos no interior do veículo;
--- g) Fumar no interior do veículo e nos locais onde haja indicação dessa proibição;
---  h)  Fazer  qualquer  tipo  de  publicidade  e  distribuir  ou  afixar  cartazes,  panfletos  e  outras
publicações, no interior do veículo, sem prévia autorização da Câmara Municipal de Azambuja;
--- i) Exercer no interior do veículo, sem prévia autorização da Câmara Municipal de Azambuja,
qualquer actividade de carácter comercial ou artesanal, profissão ou oferecer serviços;
---  j)  Efectuar  peditórios,  organizar  colectas,  recolher  assinaturas  ou realizar  inquéritos,  sem
prévia autorização da Câmara Municipal de Azambuja, no interior do veículo;
--- k) Fotografar ou filmar no interior do veículo sem prévia autorização da Câmara Municipal de
Azambuja;
--- l) Desenvolver práticas indecorosas no interior do veículo;
--- m) Impedir, por qualquer forma, a entrada ou saída do veículo dos demais passageiros;
--- n) Ocupar o lugar do veículo reservado, prioritariamente, a pessoa com deficiência motora,
grávidas, idosos e com crianças ao colo, sempre que esta se encontre no veículo;
--- o) Utilizar aparelhagem sonora ou fazer ruído, no interior do veículo, que cause incómodo
aos outros passageiros;
--- p) Exercer mendicidade no interior do veículo;
--- q) Realizar jogos no interior do veículo;
--- r) Em geral, praticar actos ou proferir expressões, no interior do veículo que perturbem a boa
ordem dos serviços ou incomodem os outros passageiros;
---  1.  Sem prejuízo  da  responsabilidade  contra-ordenacional  a  que  possa  haver  lugar,  nos
termos do presente Regulamento e da responsabilidade criminal e civil, nos termos gerais de
direito,  em  caso  de  verificação  de  qualquer  dos  factos  referidos  no  número  anterior,  as
autoridades administrativas ou policiais que exerçam funções de fiscalização podem determinar
a saída dos passageiros infractores do veículo, sem direito a reembolso pela parte da viagem
não efectuada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- CAPITULO II
--- DO TÍTULO DE TRANSPORTE E TARIFÁRIO
--- Artigo 3º
--- Noção
---  1.  Para  efeitos  do  presente  Regulamento,  entende-se  por  título  de  transporte  o  bilhete
simples, o módulo de 10 viagens e o passe mensal.
--- 2. O título de transporte confere ao seu titular o direito de transporte pelo período e demais
condições nele inseridas.
--- 3. Para que um título de transporte seja considerado válido, é necessário que o mesmo se
encontre válido para a realização da viagem pretendida e no caso de se tratar de bilhete simples
ou  módulo  seja  validado  pelo  motorista  ou  obliterado  num validador  instalado  no  meio  de
transporte.
--- Artigo 4º
--- Tipos de títulos de transporte



--- 1- A Câmara Municipal de Azambuja emite e comercializa os seguintes títulos de transporte:-
--- a) Bilhete simples
--- b) Módulos de 10 Viagens
--- c) Passe mensal (Pensionista, Estudante, Normal)
--- 2- O título de transporte identificado nas alíneas a) e b) permite realizar uma viagem de ida
entre quaisquer estações dos percursos urbano e periurbano.
--- 3- O título de transporte identificado na alínea c) possibilita ao seu titular a realização de um
número  indeterminado  de  viagens  de  ida  e  volta  durante  o  período  de  validade  do  título
(mensal).
--- Artigo 5º
--- Dever de conservação e de correcta utilização do título de transporte
--- 1- O passe mensal,  enquanto suporte do título de transporte,  permanece propriedade da
Câmara Municipal de Azambuja, que pode exigir ao utilizador a sua restituição ou determinar a
sua apreensão por razões de segurança ou devido à sua ilícita ou inadequada utilização.
--- 2- O passe mensal é pessoal e intransmissível e válido para o mês assinalado na vinheta, e
enquanto se encontrar em bom uso de funcionamento, devendo o seu titular proceder à sua
renovação sempre que, devido ao mau estado de conservação do título, este seja insusceptível
de utilização.
---  3-  O titular  é  o único responsável  pela  adequada  conservação  e  correcta  utilização dos
respectivos títulos de transporte, não conferindo a perda, inutilização ou extravio desse título
direito à substituição gratuita ou a qualquer indemnização.
--- 4- A Câmara Municipal de Azambuja pode proceder, em qualquer momento, à substituição
dos títulos de transporte.
--- 5- Qualquer outra pessoa, para além do proprietário assinante, que fizer ou tentar fazer uso
do passe  mensal  verá  o  mesmo apreendido  pelo  próprio  motorista  do TUA ou  autoridades
administrativas, sendo imediatamente anulado, sem prejuízo de procedimento judicial e contra
ordenacional a seguir contra o autor e/ou cúmplice desta fraude ou tentativa de fraude.
--- Artigo 6º
--- Emissão, aquisição, validação e prazo de validade do título de transporte
--- 1. Para utilização do TUA, cada passageiro deve possuir o adequado título de transporte,
sendo que o bilhete simples pode ser adquirido junto do motorista e os módulos e o passe
mensal no PAC (Posto de Atendimento ao Cidadão) ou em qualquer outro serviço a designar
pela Câmara Municipal de Azambuja.
--- 2. Antes do início da viagem, cada passageiro deve validar o respectivo título de transporte,
junto  do motorista ou num dos validadores  instalados no meio de transporte  e conservá-lo,
durante toda a viagem.
--- Artigo 7º
--- Tarifário
---  1.  O  tarifário  do  TUA é  fixado  anualmente  pela  Câmara  Municipal  de  Azambuja,  sendo
divulgado e colocado à disposição do público nos termos previstos no artigo 10º.
--- 2. No primeiro ano de exploração do TUA é praticado o seguinte tarifário:
--- a) Bilhete Simples – 0.50€
--- b) Módulos 10 viagens – 4.00€
--- c) Passe Mensal Estudante/Pensionista – 5.00€
--- d) Passe Mensal Normal – 10.00€
--- 3. Pela emissão do título de transporte,  passe mensal a Câmara Municipal de Azambuja
cobra um euro, sem prejuízo de poder proceder a posterior revisão desse valor.



--- Artigo 8º
--- Revisão tarifária
--- Os valores do tarifário a que se refere no n.º 2 do artigo anterior são objecto de revisão
anual, em função, nomeadamente, dos valores de inflação, oficialmente anunciados, para o ano
de  exploração  considerado,  ou  de  outros  factores  que  o  justifiquem,  sendo,  para  o  efeito,
fixados e publicados por meio de edital, após fixação pela Câmara Municipal de Azambuja.
--- Artigo 9º
--- Transporte gratuito
--- As crianças de idade inferior a 6 anos, comprovada por documento de identificação, se tal for
solicitado,  podem viajar gratuitamente,  desde que acompanhadas de passageiro portador de
título de transporte válido.
--- CAPÍTULO III
--- INFORMAÇÃO AOS PASSAGEIROS
--- Artigo 10º
--- Formas de divulgação
---  1.  Os  horários,  o  tarifário,  as  condições  de  utilização  do  TUA  e  os  demais  elementos
informativos necessários ao esclarecimento dos passageiros e do público em geral são afixados
e ou disponibilizados no PAC e noutros locais adequados que sejam reservados para o efeito,
sendo também previamente publicitados pelos meios idóneos.
---  2.  A  alteração  de  qualquer  dos  elementos  informativos  referidos  no  número  anterior,
designadamente,  a  modificação  da  estrutura  tarifária  determinada  pela  introdução  de novos
títulos  de  transporte  e  revisão  do preço  de cada  tipo  de  título  de  transporte,  é  objecto  de
adequada  publicitação,  com  a  antecedência  mínima  de  10  dias,  sem  prejuízo  de  prévia
deliberação dos órgãos municipais competentes.
--- Artigo 11º
--- Horário
--- Os horários de transporte pré-estabelecidos que definem o horário de início poderão sofrer
alterações por variadas razões, nomeadamente fluidez de trânsito, impedimentos, mudanças de
sentido, avarias ou quaisquer outras causas, pelo que a Câmara Municipal de Azambuja não
poderá ser responsabilizada por atrasos e transtornos verificados,  embora fazendo todos os
possíveis para os evitar.
--- Artigo 12º
--- Objectos portáteis, animais e velocípedes
---  1.  Aos  passageiros  é  permitido  levar  no  veículo,  gratuitamente,  objectos  portáteis,
correspondentes a volumes de mão, carrinhos de bebé e cadeiras de rodas, sem prejuízo do
disposto nas alíneas c) e d) do n.º 2 do art. 2º.
--- 2. Os passageiros podem fazer-se acompanhar, gratuitamente, de animais de companhia,
desde que devidamente acondicionados e encerrados em caixa,  cesto ou outra embalagem
adequada que  possa ser  transportada como volume de mão e desde  que  não  se  verifique
qualquer motivo atendível de perturbação dos demais passageiros ou do serviço de transporte,
nomeadamente, sinais manifestos de doença, perigosidade ou falta de asseio.
--- 3. Nos termos da legislação em vigor, podem ser transportados, gratuitamente, os cães-guia
acompanhantes de passageiros invisuais.
--- Artigo 13º 
--- Objectos e valores perdidos
--- 1. Os bens perdidos ou esquecidos pelos passageiros no veículo são encaminhados para um
local a designar pela Câmara Municipal de Azambuja, onde serão guardados, até que os seus



legítimos proprietários os reclamem, durante um período máximo de 180 dias, ou, tratando-se
de géneros de rápida deterioração, de 24 horas.
--- 2. Findo o prazo referido no número anterior a Câmara Municipal de Azambuja poderá dispor
ou utilizar os objectos da forma que entender.
--- Artigo 14º
--- Sugestões e reclamações
---  Os  passageiros,  devidamente  identificados,  podem  dirigir,  por  escrito,  sugestões  e
reclamações referentes à prestação do serviço de transporte, à Câmara Municipal de Azambuja,
que disponibiliza também um livro de reclamações, patente nos locais designados para o efeito.
--- CAPÍTULO IV
--- FISCALIZAÇÃO, SANÇÕES E RESPONSABILIDADE
--- Artigo 15º
--- Fiscalização
--- 1. A fiscalização do cumprimento do presente Regulamento compete à Câmara Municipal de
Azambuja.
--- Contra-ordenações
---  1.  A  violação  de  qualquer  norma  deste  Regulamento,  para  a  qual  não  esteja  a  seguir
especificamente prevista a penalidade correspondente, será punida com uma coima fixada entre
o mínimo de 25 euros e o máximo de 75 euros.
--- 2. Constitui contra-ordenação punível com coima de 50 euros a 100 euros:
--- a) A não aquisição de título de transporte ou a sua não exibição, ainda que seja invocada a
sua perda ou esquecimento;
--- b) A apresentação de título de transporte rasgado, cortado, ou danificado por qualquer outra
forma que impossibilite a sua leitura;
--- c) A apresentação de título de transporte passe mensal com vinheta inválida.
--- d) A utilização de título de transporte viciado (passe mensal, módulos e bilhetes simples).
--- 3. As infracções previstas nas alíneas b), c) e d) do número anterior determinam a imediata
apreensão,  pela  autoridade  ou  agente  que  procedeu  à  fiscalização,  do  título  de  transporte
utilizado na prática de infracção.
--- 4. A aplicação ao utilizador de título de transporte viciado das sanções previstas na alínea d)
do n.º 2 e no n.º 3 do presente Regulamento não prejudica o procedimento criminal a que possa
haver lugar.
--- 5. As infracções previstas nas alíneas a), b), c) e d) do n.º 2 do art. 2º que constituem contra-
ordenação, punível com coima de 100 euros a 1000 e
--- 6. Constituem também contra-ordenação, punível com coima de 50 euros a 100 euros, as
infracções discriminadas nas alíneas e), f), g), h), i), j) e l) do n.º 2 do art. 2º.
--- 7. A tentativa e a negligência são puníveis.
--- Artigo 17º
--- Competência
--- 1. A instrução e decisão dos processos de contra ordenação compete, nos termos legais, ao
Presidente da Câmara.
--- Artigo 18º
--- Responsabilidade por danos
---  1.  Incumbe  aos  passageiros  a  guarda  e  vigilância  dos  objectos  portáteis  e  animais  de
companhia de que se façam acompanhar no veículo e estações, não se responsabilizando a
Câmara Municipal de Azambuja por eventuais perdas, roubos, furtos ou danos causados aos
referidos objectos e animais.



--- 2. Os passageiros são os únicos responsáveis, nos termos gerais da responsabilidade civil,
pelos  danos  causados,  por  si,  ou  pelos  seus  objectos  e  animais  de companhia,  à  Câmara
Municipal de Azambuja e/ou aos outros passageiros.
---  3.  A  responsabilidade  contra-ordenacional  do  passageiro  infractor  não  o  isenta  da
responsabilidade civil por perdas e danos e da responsabilidade penal em que possa incorrer.
--- Artigo 19º
--- Entrada em vigor
--- Este Regulamento entra em vigor decorridos 30 dias seguidos após a publicação em edital
da deliberação que o aprova.”
---  O Ver.  Jorge Lopes informou que ao abrigo do Estatuto  da Ordem dos Advogados não
participa nesta votação porque a aplicação imediata pela Câmara Municipal de Azambuja da
deliberação em causa é manifestamente ilegal, situação que vai participar à Inspecção-Geral da
Administração do Território e ao Ministério Público,  tanto  mais que a Câmara já procedeu à
venda de passes sem ter o Regulamento aprovado e seu Tarifário, por outro lado, desde já
requer  cópia  integral  da  gravação  desta  sessão  de  Câmara  para  poder  apresentar  nas
instâncias próprias. 
--- O Sr. Presidente apresentou a Declaração de Voto que a seguir se transcreve:
--- “O que é importante na minha perspectiva é de que a partir de amanhã os habitantes da
freguesia de Azambuja têm acesso a um sistema de transportes municipais,  relativamente a
esta  proposta,  entendo  que  do  corpo  desta  proposta  fazem  parte  duas  componentes
fundamentais, uma que é da exclusiva competência da Assembleia Municipal e que diz respeito
ao  Regulamento  e  outra  que  é,  nos  termos  da  Lei  das  Autarquias  Locais,  da  exclusiva
competência  da Câmara,  que é a  capacidade  de fixar  tarifas  por  contra-partida  se serviços
prestados. Nessa perspectiva considero que a partir de agora estão em vigor as tarifas relativas
ao sistema de Transportes Urbanos.”------------------------------------------------------------------------------
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 19 / V.P.L.S. / 2005 e o Regulamento aprovados por
maioria, com quatro votos a favor (Grupo do PS) e duas abstenções (Grupo da CDU); o Ver.
Jorge Lopes não participou na votação.
1.5. Proposta nº 64 / P / 2005 
O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se transcrevem:
--- Proposta
“Considerando que faz parte das competências da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e
apoiar entidades e organismos legalmente constituídos, na prossecução de obras de interesse
Municipal, cfr. al. a) do nº 4 do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº
5-A/2002 de 11 de Janeiro;
Considerando  que  é competência  da Câmara Municipal  de  Azambuja  deliberar  e  apoiar  ou
comparticipar pelos meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de
natureza Cultural, Desportiva e Recreativa, - cfr. al. b) do nº 4 do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18
de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;
Considerando  que  a  Associação  dos  Produtores  Agrícolas  de  Manique  do  Intendente  e
Maçussa, necessita de um local para instalar a sua sede social;
Considerando que o Município  de Azambuja  possui  um imóvel na freguesia  de Manique do
Intendente designado por “Casa da Câmara” que, não estando totalmente ocupado, preenche
os requisitos necessários, para a A.P.A.M.I.N. aí poder instalar a sua sede social.
--- Proponho:



---  Que  a  Câmara  delibere  ceder  à  Associação  dos  Produtores  Agrícolas  de  Manique  do
Intendente, a utilização de parte do imóvel designado por “Casa da Câmara”, sito na freguesia
de Manique do Intendente, nos termos e condições do protocolo em anexo.”
--- Minuta de Protocolo
--- “Entre,
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, com sede na Praça do
Município,  nº  19,  2050-315  Azambuja,  aqui  representada  pelo  Presidente  de  Câmara  Dr.
Joaquim António Sousa Neves Ramos, com poderes para o acto,
--- e
---  a  Associação  de  Produtores  Agrícolas  de  Manique  do  Intendente  e  Maçussa,  adiante
designada  por  Associação,  com  sede  na  _____________________________,  aqui
representada pelos seus directores Paulo Fernando Nobre Valada, Pedro Miguel Gouveia de
Figueiredo e José Morgado Antunes Barroso, com poderes para o acto.
--- É ajustado e reciprocamente aceite a celebração do seguinte Protocolo, que se rege pelas
circunstâncias e cláusulas seguintes:
--- Circunstâncias:
---  I.  A  Associação  dos  Produtores  Agrícolas  de  Manique  do  Intendente  e  Maçussa  é  uma
Associação  de  produtores  Agrícolas  com  uma  intervenção  muito  importante  ao  nível  dos
pequenos e  médios  agricultores  do Alto  Concelho  de Azambuja,  não  só ao  nível  de  apoio
técnico e jurídico como em termos de formação profissional;
--- II. De há muito que a Associação se debate com problemas de instalações, tendo solicitado à
Câmara  a  cedência  de  instalações  no  edifício  conhecido  como  “Casa  da  Câmara”,  não
utilizadas pela G.N.R.;
--- III. Entende a Câmara dever apoiar desta forma a Associação, consciente de que, ao fazê-lo,
está a apoiar os agricultores do Alto Concelho;------------------------------------------------------------------
---  IV.  Por  outro  lado,  ficam assim integralmente  ocupadas  e  parcialmente  recuperadas,  as
instalações da “Casa da Câmara” com utilizações múltiplas:
--- Centro de Dia (Casa do Povo de Manique do Intendente)
--- Posto da G.N.R.
--- Sede da A.P.A.M.I.N.
--- Cláusulas:
--- Primeira
--- 1. Pelo presente Protocolo, a Câmara cede a utilização de parte do prédio urbano designado
por “Casa da Câmara”,  inscrito  na matriz  sob o artigo 1596 e descrito na Conservatória  do
Registo  Predial  de  Azambuja  sob  a  ficha  número  59,  e  sito  na  freguesia  de  Manique  do
Intendente, na parte das instalações identificadas na planta anexa ao presente protocolo e que
dele faz parte integrante.
---  2.  As  partes  desde  já  acordam que  a  utilização  do  espaço  cedido  será  efectuada  nas
condições em que este se encontra actualmente, e que é do conhecimento de ambas as partes.
--- 3. O espaço cedido pelo presente Protocolo, destina-se única e exclusivamente a funcionar
como  sede  social  da  Associação,  ficando  expressamente  proibido  o  desenvolvimento  de
qualquer outra actividade, não podendo por isso dar-lhe outro uso, sem autorização expressa e
escrita da Câmara.
--- Segunda
--- (Prazo de Utilização)
--- 1. O presente Protocolo terá a duração de cinco anos, com início contado a partir da data da
sua assinatura, sendo sucessivamente renovável por períodos de dois anos, salvo se alguma



das partes o denunciar, por carta registada com aviso de recepção, dirigida para o endereço da
outra parte constante do presente Protocolo, com a antecedência mínima de 60 dias sobre o
termo de vigência ou da renovação em curso.
--- 2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, qualquer uma das partes tem o direito de a
qualquer momento, resolver o presente Protocolo quando verificar ter havido por parte da outra,
incumprimento grave das obrigações aqui estabelecidas, devendo para o efeito comunicar por
escrito esse facto.
---  3.  O presente  Protocolo  cessa  os  seus  efeitos  no  caso  de  a  Associação  cessar  a  sua
actividade,  ou  ainda  no  caso  da  Câmara  considerar  que  as  actividades  desenvolvidas  por
aquela são manifestamente diminutas ou desprovidas de interesse.
--- Terceira
--- (Gratuitidade)
--- A cedência de utilização agora acordada é gratuita.
--- Quarta
--- (Obras e Regime das Benfeitorias)
--- 1. As obras de beneficiação a efectuar no interior das instalações agora cedidas, por forma
adequa-las à utilização pela Associação, são da responsabilidade da Câmara.
--- 2. São da responsabilidade da Associação todas as diligências tendentes à adequação e
funcionalização da sede social da mesma.
--- 3. Quaisquer obras de conservação ordinária, extraordinária e de beneficiação a realizar pela
Associação,  terão que ser previamente autorizadas por  escrito pela Câmara,  e correrão por
conta e a expensas da Associação, não podendo esta exigir da Câmara quaisquer quantias a
título indemnizatório ou compensatório pela realização das mesmas.
--- 4. As obras e as benfeitorias realizadas pela Associação, não poderão ser levantadas, nem
ser objecto de retenção, mesmo quando autorizadas pela Câmara.
--- 5. Apesar do disposto nos números anteriores a Câmara poderá fazer quaisquer obras em
benefício  do  espaço  cedido  ou  do  imóvel  em  causa,  sem necessidade  de  autorização  da
Associação.
--- Quinta
--- (Detenção)
--- A utilização do espaço aqui  acordada apenas atribui  à Associação a qualidade de mero
detentor, não lhe conferindo assim, de modo algum, seja a que título for, a posse do mesmo.
--- Sexta
--- (Incumprimento)
--- O incumprimento,  por qualquer  das partes,  das obrigações que para elas resultam deste
Protocolo,  não  estando  o  mesmo  sanado  no  prazo  de  30  dias  após  a  sua  verificação  e
respectiva  notificação,  confere  à  parte  não  faltosa  a  faculdade  de  o  fazer  cessar,
unilateralmente e de imediato.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 64 / P / 2005 e a Minuta de Protocolo aprovadas por
unanimidade.
1.6. Proposta nº 16 / VP.LS / 2005 
O  Sr.  Vice-presidente  apresentou  a  Proposta e  a  Minuta  de  Protocolo que  a  seguir  se
transcrevem:
--- Proposta
“Considerando:
--- Que é atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações;



--- Nos termos da alínea a), do nº 4, do artº 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;
--- Propõe-se:
--- A atribuição de um subsídio, à Paróquia de São Pedro de Arrifana, Vila Nova de São Pedro,
no valor de 2.500€, destinado a comparticipar as despesas com a pintura interior e exterior na
Capela de Santo Antão, em Vila Nova de São Pedro.”
--- Protocolo de Colaboração
---“ Entre,
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, representada neste acto
pelo seu Presidente, Joaquim António Ramos,
--- e
---  A  Paróquia  de  São  Pedro  de  Arrifana,  Vila  Nova  de  S.  Pedro,  adiante  designada  por
Paróquia, aqui representada pelo seu Pároco, Padre Paulo Jorge Ferregatão Neves Figueira.
Considerando que,
--- I. É atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações;
--- II. Nos termos da Proposta nº   /VP.LS/2005, a Câmara atribuiu à Paróquia a quantia de
2.500 Euros, tendo-se determinado celebrar o respectivo Protocolo.
--- Assim, ao abrigo das disposições legais constantes da alínea b), do nº 4, do art. 64º, e art.
67º,  da  Lei  169/99,  de  18  de  Setembro,  alterada  pela  Lei  5-A/2002,  de  11  de  Janeiro,  é
acordado celebrar o Protocolo de Colaboração, que se rege pelos termos seguintes:
--- 1. A Câmara atribui a quantia de 2.500 Euros, destinados a apoiar as despesas com a pintura
interior e exterior na Capela de Santo Antão, em Vila Nova de S. Pedro.
--- 2. A Paróquia compromete-se a afectar a quantia acima indicada, na totalidade, à realização
das pinturas.
--- 3. A Paróquia obriga-se a colaborar com a Câmara no desenvolvimento de acções sociais.
--- 4. A Paróquia compromete-se a facultar a título gratuito e quando solicitado, a utilização da
Igreja para actividades e iniciativas de cariz social.
---  5.  A  Paróquia  obriga-se  a  respeitar  as  disposições  legais  aplicáveis  na  realização  dos
trabalhos mencionados.
--- 6. Por último, caso a Paróquia não realize as acções inerentes ao presente Protocolo de
Colaboração,  a  Câmara  terá  direito  a  reaver  a  quantia  disponibilizada  com  base  no
incumprimento do protocolado.” 
Uma vez  posta  a  votação  foi  a  Proposta  n.º  16  /  VP.LS  /  2005  e  a  Minuta  de  Protocolo
aprovadas por unanimidade.
1.7. Proposta nº 17 / VP.LS / 2005 
O  Sr.  Vice-presidente  apresentou  a  Proposta e  a  Minuta  de  Protocolo que  a  seguir  se
transcrevem:
--- Proposta
“Considerando:
--- Que é atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações;
--- Nos termos da alínea a), do nº 4, do artº 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;
--- Propõe-se:



--- A atribuição de um subsídio, à Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Alcoentre, no
valor de 1.500€, destinado a comparticipar a execução dos trabalhos de iluminação da Torre da
Igreja.”
--- Protocolo de Colaboração
---“ Entre,
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, representada neste acto
pelo seu Presidente, Joaquim António Ramos,
--- e
--- A Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Alcoentre, adiante designada por Paróquia,
aqui representada pelo seu Pároco, Padre Paulo Jorge Ferregatão Neves Figueira.
Considerando que,
--- I. É atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações;
--- II. Nos termos da Proposta nº   /VP.LS/2005, a Câmara atribuiu à Paróquia a quantia de
1.500 Euros, tendo-se determinado celebrar o respectivo Protocolo.
--- Assim, ao abrigo das disposições legais constantes da alínea b), do nº 4, do art. 64º, e art.
67º,  da  Lei  169/99,  de  18  de  Setembro,  alterada  pela  Lei  5-A/2002,  de  11  de  Janeiro,  é
acordado celebrar o Protocolo de Colaboração, que se rege pelos termos seguintes:
--- 1. A Câmara atribui a quantia de 1.500 Euros, destinados a comparticipar a execução dos
trabalhos de iluminação da Torre da Igreja de Alcoentre.
--- 2. A Paróquia compromete-se a afectar a quantia acima indicada, na totalidade, à realização
dos referidos trabalhos.
--- 3. A Paróquia obriga-se a colaborar com a Câmara no desenvolvimento de acções sociais.
--- 4. A Paróquia compromete-se a facultar a título gratuito e quando solicitado, a utilização da
Igreja de Alcoentre para actividades e iniciativas de cariz social.
---  5.  A  Paróquia  obriga-se  a  respeitar  as  disposições  legais  aplicáveis  na  realização  dos
trabalhos mencionados.
--- 6. Por último, caso a Paróquia não realize as acções inerentes ao presente Protocolo de
Colaboração,  a  Câmara  terá  direito  a  reaver  a  quantia  disponibilizada  com  base  no
incumprimento do protocolado.”
Posta a votação, foi a Proposta n.º 17 / VP.LS / 2005 e a Minuta de Protocolo aprovadas por
unanimidade.
1.8. Proposta nº 18 / VP.LS / 2005 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a  Proposta  e a Minuta de Protocolo  que a seguir  se
transcrevem:
“Considerando:
--- Que é atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações;
--- Nos termos da alínea a), do nº 4, do artº 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;
--- Propõe-se:
--- A atribuição de um subsídio, ao Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo, no valor de
7.308,36€, destinado a comparticipar as despesas do Centro de Actividades de Tempos Livres
(ATL) de Casais da Lagoa.”
--- Minuta de Protocolo
---“Entre,
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, representada neste acto
pelo seu Presidente, Joaquim António Ramos,



--- e
---  O  Centro  Social  e  Paroquial  de  Aveiras  de  Baixo,  adiante  designada  por  Centro,  aqui
representado pelo seu Presidente, Padre António José de Barros Cardoso.
Considerando que,
--- i. É atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações.
---  II.  A  Câmara  deliberou  aprovar  em  reunião  de  ….  de  ….  de  2005  a  proposta  nº  …./
V.P.L.S./2005, que se anexa para os devidos efeitos.
--- Assim, é celebrado o presente Protocolo que se rege pelos termos seguintes:
---  1.  A  Câmara  entrega  ao  Centro  o  montante  de  7.308,36  Euros,  a  título  de  subsídio,
comparticipando desta forma nas despesas da valência de Centro de Actividades de Tempos
Livres (ATL), em virtude deste se encontrar a funcionar sem acordo com a Segurança Social. A
comparticipação da Câmara Municipal de Azambuja é calculada com base na diferença entre o
pagamento mensal dos utentes e o valor da comparticipação que a Segurança Social atribui por
utente quando estabelece acordo com as entidades.
--- 2. O Centro compromete-se a afectar na totalidade a quantia acima indicada, à actividade
desenvolvida no Centro de Actividades de Tempos Livres de Casais da Lagoa.
--- 3. O Centro compromete-se a facultar a título gratuito e quando solicitado a utilização das
suas instalações para actividades e iniciativas de cariz social desenvolvidas e patrocinadas pela
Câmara.”
Uma vez  posta  a  votação  foi  a  Proposta  n.º  18  /  VP.LS  /  2005 e  a  Minuta  de  Protocolo
aprovadas por unanimidade.
1.9. Proposta n.º 12 / VML / 2005 
O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando que:
--- 1. o maior património é o “património humano”, o povo ou as gentes anónimas que deram e
dão vida e sentido à história, os seus costumes, crenças, tradições, memórias, o seu sentir e o
seu “saber-fazer”;
--- 2. os Grupos/Ranchos Folclóricos do Concelho de Azambuja exprimem e representam esse
conjunto de tradições culturais que expressam, entre outros, em danças e cantares;
--- 3. a Federação Portuguesa de Folclore Português representa todos os grupos e desenvolve
uma actividade que permite manter e valorizar essas tradições culturais;
--- 4. na sequência da construção dum Centro Cultural do Folclore Português, a Federação criou
um “Livro de Honra  e  Mérito”  no sentido  de obter  apoios  financeiros  por  parte  de diversas
entidades.
--- Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Azambuja subscreva o referido “Livro”
através  duma  contribuição  no  valor  de  300€  correspondente,  segundo  o  regulamento,  à
modalidade “Prata” (entre 251 e 500€).”
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 12 / VML / 2005 aprovada por unanimidade.
1.10. Proposta nº 13 / VML / 2005 
O Sr. Vereador Marco Leal 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 n.º 4 do art. 64º da Lei das Autarquias Locais, é da competência
da Câmara deliberar  sobre  formas  de apoio  a  entidades  e  organismos,  que  promovam,  no
Município, fins de interesse público;
--- a Casa Mãe visa, entre outros, tais fins;



--- Tenho a honra de propor a atribuição de um subsídio,  no valor de 2.500€,  destinados a
apoiar a Casa Mãe do Centro Paroquial de Aveiras de Cima por ocasião das Festas da Vila.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 13 / VML / 2005 aprovada por unanimidade.
1.11. Proposta nº 20 / VP.LS / 2005 
O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando que:
--- o Contrato-Programa celebrado entre a Associação de Municípios do Oeste e a Pisoeste,
E.I.M., a coberto dos artigos n.º 1 e 31.º da Lei 58/98, de 18 de Agosto e do artigo 25.º dos
Estatutos da citada E.I.M.;
---  o  referenciado  Contrato-Programa  visa  cumprir  os  objectivos  contidos  nas  atribuições
municipais, designadamente a conservação e manutenção de vias rodoviárias do concelho;
---  a  possibilidade  de  adesão  ao  sistema  instituído  pelo  referenciado  Contrato-Programa,
mediante declaração unilateral por parte da Câmara Municipal de Azambuja.
--- Proponho que:
--- A Câmara Municipal de Azambuja delibere ao abrigo do artigo 18 nº 1 alínea b) do Decreto-
Lei 197/99, de 8 de Junho aderir ao sistema criado pelo referido Contrato-Programa, cuja cópia
se anexa à presente proposta e dela passa a fazer parte integrante.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 20 / VP.LS / 2005 aprovada por unanimidade.
2. Informações
2.1. Casa do Povo de Aveiras de Cima – Referência nº S/T/05 67/2005, datado de 12/06/05-
--- “Assunto: Participação do Grupo de Teatro da Casa do Povo em Concurso do INATEL”
A Câmara tomou conhecimento.


