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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2009 
----Aos vinte e oito dias do mês de Setembro de dois mil e nove, pelas 21H15M, 
reuniu a Assembleia Municipal de Azambuja, no Auditório Municipal do Páteo do 
Valverde em Azambuja, com seguinte Ordem do Dia. --------------------------------------- 
 

 
ORDEM DO DIA 

 
 
Ponto 1 – Informação do Presidente da Câmara acerca da Actividade  

     Municipal 
 
Ponto 2 – Mapa de Pessoal – Alteração            (P 89/P/09) 
 
Ponto 3 – Atribuição de Apoio 

     – Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo (P 97/P/09)  
 
 
 
---- Presidiu à Mesa o seu Presidente, Senhor António Pratas Cardoso, e secretariaram 
a reunião a segunda Secretária, Sra. D. Maria de Fátima Duarte Alves de Brito Martins 
e o Sr. João Pedro Simões Cardoso, em substituição do primeiro Secretário. ------------ 
----Encontravam-se presentes os Deputados Municipais senhores António Batista 
Marques, António Luís Lavado dos Reis, António José Rodrigues, Francisco António 
Galvão Morgado, Helena Isabel Silva Mata, Herculano Valada Martins, Manuel Colaço 
Dias, João Manuel Couchinho, Joaquim Marques de Jesus Oliveira, José Joaquim Brás 
dos Santos, José Luís Marques dos Santos, Justino Cláudio de Oliveira, Lúcio Manuel 
Cardador Costa, Luís Eduardo Salvaterra da Silva, Luís Manuel Leandro da Silva, 
Manuel da Silva Simões Ramos, Maria Camila Agostinho Botão Mirradinho, Maria da 
Conceição Pinto Maurício de Sousa, Francisco Alberto dos Santos Jerónimo, Maria 
Manuela Leandro dos Santos Firmino, Nuno Miguel Brás Monteiro Gonçalves, Silvino 
José da Silva Lúcio e Telmo Bruno de Carvalho Fernandes. --------------------------------- 
----Em representação da Câmara Municipal estiveram presentes os Senhores Joaquim 
António Sousa Neves Ramos, Presidente, Luís Manuel Abreu de Sousa, Vice-
Presidente, Marco Leal, José Manuel Isidoro Pratas, António José Costa da Cruz e 
António José da Fonseca Nobre, Vereadores. -------------------------------------------------- 
---- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal interveio para saudar todos os 
presentes e para informar da substituição dos Senhores Hugo José Jansen Rodrigues 
Felizardo Caldeira, Rui Augusto Nabais, António Montez Amaral e Justino Cláudio de 
Oliveira pelos Senhores, Manuel Colaço Dias, Francisco Alberto dos Santos Jerónimo, 
Pedro João Simões Cardoso e António Rodrigues Torrão, respectivamente. ------------- 
Mais informou de estar constituída a Mesa, haver “quórum” e que, assim sendo, ia 
dar início aos trabalhos. Referiu ainda que por se tratar de uma reunião ordinária 
haveria dois períodos antes da ordem do dia, um para o Público e outro para os 
Senhores Deputados. ------------------------------------------------------------------------------ 
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ANTES DA ORDEM DO DIA 
---- Interveio o Sr. João Vieira, delegado sindical, para solicitar o agendamento de 
uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara e o STAL para tratarem de assuntos 
relacionados com a reclassificação dos trabalhadores municipais. ------------------------ 
---- Seguidamente pediu a palavra o Sr. Luís Almeida Peres, munícipe, alertando para 
a falta de condições do parque da Escola Básica do Vale do Brejo. Pediu para a 
Câmara avaliar a situação, com vista a serem feitos alguns melhoramentos, uma vez 
que os alunos não têm onde brincar. ----------------------------------------------------------- 
---- Pediu também a palavra o Sr. Deputado José Alexandre, munícipe e ex-deputado 
desta Assembleia, para falar sobre a brochura recentemente distribuída pela Câmara 
sobre o património municipal e para fazer um agradecimento a todos que com ele 
participaram no desempenho do mandato enquanto Deputado Municipal. --------------- 
---- Interveio o Sr. Manuel Canha, munícipe, para agradecer toda a colaboração que 
lhe foi prestada pela Câmara Municipal de Azambuja na organização da Festa do 
Caracol. Aproveitou ainda a sua intervenção para dar conhecimento de um incidente 
ocorrido no depósito de abastecimento público de água situado em Casais dos Britos. 
---- O Sr. Presidente da Câmara interveio para prestar os devidos esclarecimentos. --- 
Relativamente ao pretendido pelo representante do STAL, disse que o Vereador 
responsável pelo pelouro do pessoal era o Sr. José Manuel Pratas que estava e 
sempre esteve disponível para reunir com o STAL. Sobre o incidente do depósito de 
água informou de que a Câmara teve conhecimento imediato da situação, tendo 
também sido prontamente resolvida. Explicou que, depois de se ter procedido ao 
despejo, limpeza e desinfecção, encheu-se o depósito e fez-se as competentes 
análises à água pelo que não havia o menor risco de contaminação para a saúde 
pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Concluído que foi o tempo destinado às intervenções do público, o Sr. Presidente 
da Assembleia e antes de dar inicio ao período antes da ordem do dia para os 
Senhores Deputados Municipais, informou de estar a correspondência disponível para 
consulta, tendo também aproveitado o momento para colocar quatro actas à 
votação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Colocada à votação a acta da reunião extraordinária do dia 26 de Fevereiro de 2009, 
foi a mesma aprovada por maioria, com 25 votos a favor e 2 abstenções. --------------- 
Colocada à votação a acta da reunião ordinária do dia 28 de Abril de 2009, foi a 
mesma aprovada por maioria, com 26 votos a favor e 1 abstenção. ----------------------- 
Colocada à votação a acta da reunião ordinária do dia 23 de Junho de 2009, foi a 
mesma aprovada por maioria, com 24 votos a favor e 3 abstenções. --------------------- 
Colocada à votação a acta da reunião extraordinária do dia 30 de Julho de 2009, foi a 
mesma aprovada por maioria, com 22 votos a favor e 5 abstenções. --------------------- 
Posto isto, o Sr. Presidente da Assembleia deu início ao período antes da Ordem do 
Dia para os Senhores Deputados. ---------------------------------------------------------------- 
---- Interveio o Sr. Deputado João Couchinho para dizer que o Sr. Presidente da 
Câmara deveria agendar a reunião com o STAL. ---------------------------------------------- 
---- Seguidamente, interveio o Sr. Deputado António Luís Lavado dos Reis para falar 
sobre a necessidade urgente de serem colocadas lombas nas estrada do Vale do Brejo 
e para pedir a substituição das redes das balizas do campo de futebol da Escola 
Básica de Aveiras de Cima. Alertou ainda a Câmara para o facto de a empresa Águas 
de Azambuja estar a cobrar indevidamente alguns serviços. ------------------------------- 
---- O Sr. Deputado José Joaquim Brás pediu a palavra para, em jeito de despedida, 
agradecer todo o apoio que recebeu de todos os membros da Assembleia Municipal e,  
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em particular do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Silvino Lúcio, pela forma como 
sempre o trataram e também pelos conhecimentos que adquiriu ao longo do 
mandato. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Sr. Deputado Luís Leandro também quis intervir para pedir esclarecimentos 
sobre questões relacionadas com o PAT e com o facto de a Câmara ter fornecido à 
empresa Águas de Azambuja as autorizações de débito em conta sem a competente 
autorização dos munícipes. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Interveio a Sra. Deputada Conceição Maurício também para se despedir. 
Agradeceu a colaboração de todos e pediu desculpa por qualquer eventual palavra 
menos apropriada proferida no decurso de alguma discussão mais acalorada, que, se 
por ventura aconteceu, foi sempre na defesa do interesse dos munícipes. -------------- 
---- O Sr. Presidente da Câmara interveio para prestar os esclarecimentos solicitados 
pelos Srs. Deputados Municipais. ---------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Informação do Presidente da Câmara acerca da Actividade Municipal 
---- O Sr. Presidente da Câmara interveio para fazer uma breve apresentação da 
matéria constante deste ponto. ----------------------------------------------------------------- 
---- Interveio o Sr. Deputado Municipal António Luís Lavado dos Reis para colocar 
algumas questões como, o novo PDM, o Parque Infantil em Aveiras de Cima, o 
controle da poluição da CLC e quem vai gerir o complexo desportivo municipal. 
Terminou a sua intervenção agradecendo a colaboração de todos durante o tempo 
em que exerceu o cargo de Deputado Municipal. --------------------------------------------- 
---- Interveio o Sr. Presidente da Câmara para informar de que gostaria de dizer que 
o PDM é revisto no prazo de seis meses mas não é a Câmara que controla esses 
prazos. A Conjunto é quem controla os prazos de revisão dos PDM´s. No entanto as 
indicações que o Município tem, em termos do regime que resulta da aprovação do 
PROT, são de que no prazo de um ano tudo tem de estar concluído. Sobre o parque, 
o Sr. Presidente disse que no próximo mandato, se o projecto vencedor for o que 
encabeça, consta do seu programa a construção de um parque na Milhariça e outro 
no Vale do Brejo. Sobre a monitorização do ar, disse estar a ser preparado o ponto 
crítico e chave que é a área envolvente da CLC. A gestão do complexo municipal é 
actualmente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Seguidamente interveio a Sra. Deputada Maria de Fátima Martins para enaltecer a 
obra do Centro de Dia da Maçussa, tendo aproveitado também para agradecer a todos 
por todo o apoio, simpatia e gentileza com que foi tratada ao longo deste quatro 
anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Concluída a discussão deste assunto, o Sr. Presidente da Assembleia passou ao 
ponto seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 – Mapa de Pessoal – Alteração (P 89/P/09) 
---- O Sr. Presidente interveio para fazer a apresentação desta proposta. --------------- 
---- Não havendo intervenções, o Sr. Presidente da Assembleia colocou a proposta à 
votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------- 
Não participou na votação o Sr. Deputado Municipal Pedro João Simões Cardoso. ------ 
Ponto 3 – Atribuição de Apoio 

     – Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo (P 97/P/09)  
---- O Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra para fazer também a apresentação 
da matéria constante desta proposta. ---------------------------------------------------------- 
---- O Sr. Deputado Municipal Silvino Lúcio pediu a palavra para fazer também 
agradecer a colaboração prestada por todos sem excepção durante o exercício  deste  
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mandato. A seguir, informou de que não iria fazer parte da votação desta proposta 
por ocupar o cargo de Vice-Presidente da Instituição para a qual se destina o 
subsídio. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Não havendo outras intervenções, o Sr. Presidente da Assembleia colocou a 
proposta à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -------------------- 
O Sr. Deputado Silvino Lúcio não participou na votação por fazer parte dos Órgãos 
Sociais do Centro Paroquial e Social de Aveiras de Baixo. ----------------------------------- 
---- O Sr. Presidente da Câmara pediu para intervir novamente para agradecer aos 
Senhores Deputados Municipais, que durante quatro anos fizeram com que esta 
Assembleia Municipal fosse um fórum privilegiado da discussão dos problemas que 
afligem o nosso Concelho e também do seu futuro. Referiu ainda que esta Assembleia 
teve um funcionamento exemplar, do ponto de vista democrático, tendo contribuído 
para isso a forma como o Sr. Presidente da Assembleia e a Mesa conduziram os 
trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A encerrar a sessão, o Sr. Presidente da Assembleia interveio para agradecer 
também a presença e a coloração de todos os presentes durante estes quatro anos. – 
APROVAÇÃO DA MINUTA 
---- A 2ª Secretária da Mesa passou à leitura, em voz alta, da minuta da acta da 
presente reunião, findo o que a colocou à votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 
----Esta acta foi aprovada por minuta no final da reunião, por a Assembleia Municipal 
o ter deliberado, nos termos do nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99 de 18 de 
Setembro, com a nova redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------- 
ENCERRAMENTO 
----Eram vinte e três horas e trinta minutos do dia vinte e oito de Setembro de dois 
mil e nove, quando o Sr. Presidente da Mesa, fazendo uma breve alusão aos tempos 
utilizados, deu por encerrada a reunião. ------------------------------------------------------- 
---- Para constar se lavrou a presente acta em minuta, a qual depois de distribuída 
por todos os membros, foi assinada pela Mesa. ----------------------------------------------- 


