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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO DIA 28 
FEVEREIRO DE 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. -----------------------------------------------------  
--- A reunião teve início às quinze horas e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, o Sr. Presidente 
Joaquim António Ramos o Sr. Vice – Presidente -Luís Manuel Abreu de Sousa e os Srs. Vereadores Dr. 
Marco António Martins Leal Pereira Dra. Marília Henriques em substituição da Vereadora Ana Maria 
Ferreira e Silvino José da Silva Lúcio, pela Coligação “Pelo Futuro da Nossa Terra”, o Sr. Vereador Dr. 
António Jorge Lopes e pelo Grupo da CDU, o Sr. Vereador Dr. António Nobre -------------------------------------  
--- Secretariou a reunião a Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Dra. Maria Irene 
Lameiro dos Santos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente tomou a palavra -----------------------------------------------------------------------------------------  
---Solicitou aos elementos do público que se inscrevessem. -------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio a Sra. Emília Lobato, perguntando em que ponto de situação é que se encontraria o Casal da 
Malhada Velha em Vila Nova da Rainha? Referiu também que o prazo para demolição das barracas que 
lá se encontravam já tinha expirado, assim como a presença do sobrinho no fim-de-semana passado no 
Casal, a arranjar um veículo automóvel. Salvaguardou também que o irmão assim como o sobrinho 
continuavam a usufruir do Casal da Malhada para consertarem os veículos automóveis de determinadas 
pessoas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Cunhado da Sra. Emília Lobato., tomou a palavra fazendo referência ao caso do Casal da Malhada 
Velha como moroso e difícil de se resolver quer em tribunal quer por parte da Câmara. Que lá tinha 
estado um avaliador de imóveis, o qual desvalorizou o terreno em 1/3 do valor do mesmo devido às 
barracas e sucatas lá existentes. Interrogou o Sr. Presidente, se iria existir alguma diligência no sentido 
de se remover e proceder á limpeza do terreno. -----------------------------------------------------------------------------  
---Sr. Almeida, interveio referindo que na Rua José Luís Marta de Brito existia um buraco com diâmetro 
acentuado há já 4 meses, mostrando até fotos do mesmo, o qual constituía grande perigo para os 
veículos que lá circulam, assim como para os munícipes e crianças, pois nas imediações existe um 
parque infantil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---Interrogou o Sr. Presidente se seria possível arranjar o buraco uma vez que a nível Paisagístico da 
Urbanização de Chães estaria comprometido. Falou também sobre os números e os lotes da 
Urbanização de Chães, questionando o Sr. Presidente que tipo de entidade é que poderia resolver este 
problema, visto que os correios continuavam a entregar as cartas nas caixas erradas. Salientou mais uma 
vez se o Marco do Correio na Praça da República iria ou não existir, uma vez que na correspondência 
mantida entre ele e os CTT, não tinha obtido qualquer informação.----------------------------------------------------  
---Referiu também os parques de estacionamento a serem realizados pela EMIA, salientando que estava 
em perfeito desacordo com a elaboração dos mesmos, uma vez que na grande maioria dos casos, as 
pessoas que utilizavam o estacionamento na vila de Azambuja, faziam-no para puderem apanhar o 
Comboio e assim se deslocarem para o emprego. Questionou também o Sr. Presidente se o 
Regulamento Municipal do Estacionamento seria colocado a discussão pública? Afirmou também estar de 
acordo com o estacionamento dentro de Azambuja, mas que os parques junto á Estação da CP, 
deveriam estar isentos desse pagamento. Mencionou também que deveria de existir duas hipóteses de 
estacionamento, uma a pagar e outra não paga. ----------------------------------------------------------------------------  
---Sra. Deolinda Oliveira tomou a palavra fazendo referência a uma boca-de-incêndio na Rua dos 
Narcisos a qual se encontrava danificada e a verter água para a valeta. O poste de eletricidade 
continuava no meio do alcatrão a meio metro do passeio na Rua da Madalena, assim como o Jardim sem 
rega. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Sr. Presidente tomou a palavra respondendo á Sra. Emília e ao seu cunhado que as perguntas que 
salientaram já tinham sido sistematicamente respondidas á duas semanas atrás pela Chefe de Divisão do 
Gabinete Juridico-Dra. Teresa Cardoso, numa reunião que ocorreu com o Advogado representante dos 
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mesmos. Tinha efetivamente sido cedido um prazo para a demolição das barracas ao qual foi levantado 
um auto de contra ordenação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Foi entretanto entreposto um processo de adiamento pelo prazo de um mês, invocando que o processo 
iria a Tribunal no início do mês de Fevereiro. O adiamento acabou há alguns dias e até á presente data 
nada evoluiu em relação ao exposto. Em relação á situação referenciada pelos senhores, iriam tomar 
diligências no sentido de elaboração de um auto de contra ordenação com coima. Referiu também que 
não iria tomar posse administrativa e proceder á respetiva demolição, pois só o fariam caso existisse risco 
público iminente de derrocada, o que na realidade não era o caso. ----------------------------------------------------  
---Foram os próprios fiscais da Câmara, que detetaram uma atividade sem licença e construção que 
violaram o plano municipal.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Relativamente às questões levantadas pelo Sr. Almeida e a Sra. Deolinda Oliveira tanto o Sr. Vice-
Presidente como o Sr. Vereador Silvino responderam aos problemas apontados. ----------------------------------  
--- Sr. Presidente em relação á questão colocada pelo Sr. Almeida relativamente ao Regulamento do 
Estacionamento ir á Assembleia Municipal amanhã, mas irá depois ser submetido á Discussão Publica, 
com um período normal de 1 mês. Cada pessoa tem um ponto de vista relativamente ao pagamento ou 
não do estacionamento, até porque continuará a existir estacionamento não pago na Zona Norte da Rua 
dos Campinos. Junto á Estação da CP, o Estacionamento será pago, uma vez que se irá proceder á sua 
reabilitação e os investimentos para a mesma são avultados, contudo as tarifas aplicadas serão mais 
baixas do que dentro da Vila. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Sr. Vereador Silvino Lúcio tomou a palavra cumprimentando todos os presentes referindo que o buraco 
existente na estrada teria a ver com a implantação de um contador para contabilizar a água que é gasta 
no jardim, e que para se proceder á manutenção, terá de existir um corte de água na Urbanização para 
que se implemente o dito contador. Salientou também que até á presente data todos os fatos 
argumentados em Sessão de Câmara pela Sra. D. Deolinda Oliveira têm sido acatados e a maior parte 
das vezes têm sido realizados. Dirigiu-se ao Jardim e verificou que o mesmo não se encontra em tão mau 
estado como a Sra. D. Deolinda referenciou e que o sistema de rega encontra-se a funcionar. ---------------  
---Sr. Vice-Presidente tomou a palavra salientando que em relação ao poste em questão não dependia só 
da Câmara mas também da EDP, assim que tivesse mais informações da parte deles, transmitiria. ---------  
--- Em relação á Rua dos Narcisos, iria dar indicações para verificarem o problema. Relativamente ao 
Marco de Correio a situação mantinha-se, continuavam a aguardar e iriam realizar uma segunda 
insistência por parte da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --- INTERVENÇÕES DOS VEREADORES-----------------------------------------------------------------------------------  
---Vereador António Nobre tomou a palavra, fazendo referência às Obras na Rua Conselheiro Arouca em 
Alcoentre, as quais continuavam com um pó muito intenso, o qual não era resolvido apenas com água 
vertida pelo camião, causando grandes problemas aos moradores e que desta forma seria necessário 
uma maior insistência da Câmara ao empreiteiro da obra. Numa abordagem na comunicação social a Sra. 
Ministra da Agricultura, do Ambiente, das Pescas e Ordenamento do Território referenciou as dívidas às 
Águas de Portugal. O Município de Azambuja mantem á já 10 anos um contencioso com a concessionária 
em alta nesta matéria, e a questão apontada foi se a Autarquia já estaria no caminho da resolução, pois 
esta já se fazia tardia. No relatório que irá amanhã á Assembleia Municipal vem no relatório do Revisor 
Oficial de Contas referência a esse mesmo contencioso. Foi também referenciado pela Sra. Ministra que 
os Municípios que detêm este tipo de processos com as concessionárias, optassem ou tomassem 
iniciativa própria para elaborar propostas no sentido de resolução dos mesmos. Questionou o Sr. 
Presidente se o executivo estaria ou não a tomar iniciativa nesse mesmo sentido.--------------------------------  
---Sr. Vereador Marco Leal tomou a palavra regozijando-se e elogiando um jovem da freguesia de Aveiras 
de Cima por ter recebido na 3ª Gala no prémio de Autor, o melhor livro infanto-juvenil “A Casa 
Sincronizada”- nome do Autor: Gonçalo. Salvaguardou também que ao contrário dos atuais governantes 
da Administração Central, achava que esta massa critica era uma alavancagem para a depressão politica 
pela qual o país estava a atravessar, e que através da Cultura seria possível atravessá-la. --------------------  
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---Sr. Presidente retomou a palavra, referenciando que ao assunto abordado pelo Sr. Vereador António 
Nobre, já tinham sido realizadas diligências nesse sentido, na medida em que a Rua estava 
completamente concluída. Relativamente às Obras em Alcoentre, iriam ter uma segunda reunião com as 
Águas da Azambuja e com a Aquapor e que seria uma matéria na qual se abordaria com uma melhor e 
maior sincronização entre as obras de construção e reconstrução das infraestruturas e as respetivas 
obras de reposição de superfície. Relativamente às Águas de Portugal, as ultimas semanas tinham sido 
muito férteis, no que dizia respeito a novos fatos. ---------------------------------------------------------------------------  
---O contrato com as Águas do Oeste ainda não tinha sido assinado pois enviaram um texto no qual 
constava uma segunda parte que não tinha sido discutida. Do acordo ressalta um saldo a favor das 
Águas do Oeste, propondo um pagamento em 3 anos, quando aos dezasseis Municípios estavam a 
conceder um pagamento da divida por oito anos, não fazendo por esse motivo nenhum sentido. Num 
contato com o Eng.º. Arménio Santos, esta situação foi ultrapassada. Relativamente ao assunto abordado 
pela Sra. Ministra da Agricultura, do Mar, Ordenamento do Território, Pescas, Ambiente, foi seguido o 
conselho da ANMP, assim como a generalidade dos Municípios o fizeram relativamente às Águas do 
Oeste. Existirá negociações entre os Municípios e a AMOESTE, de forma a serem obtidos resultados 
mais efetivos sobre esta matéria. Das reuniões mantidas entre a ANMP a AMOESTE com a 
administração das Águas do Oeste e com o novo administrador das Águas de Portugal foram 
reivindicadas duas situações por parte dos Municípios: -------------------------------------------------------------------  
--- O alargar dos pagamentos em atraso para um período de 8 anos e que efetivamente ocorre-se uma 
ajuda financeira por parte da administração central aos Municípios para que se pudesse limpar o passivo 
às Águas do Oeste; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Aquisição por parte dos 16 Municípios de 2% do capital social das Águas do Oeste, o que determinaria 
maioria dos Municípios com 51% do capital.----------------------------------------------------------------------------------  
---O Sr. Administrador das Águas de Portugal ouviu as reivindicações dos Municípios e ficou de estudar o 
assunto, parecendo torcer o nariz á segunda reivindicação. -------------------------------------------------------------  
---O Sr. Presidente aproveitou também para referir que o Governo ressuscitou o grupo de 
acompanhamento das compensações pela deslocalização do Aeroporto da Ota, tendo os Municípios 
envolvidos a oportunidade de reunir com o Sr. Secretário de Estado do Ministério da Economia em 
Lisboa. Desta reunião mantida com o Sr. Secretário de Estado do Ministério da Economia as conclusões 
tiradas foram nulas. O Sr. Secretário de Estado prometeu aos Municípios presentes que se 
comprometeria a estudar o dossier. Referiu também que o plano de compensações baseava-se 
essencialmente na obra, infraestruturas, e que dadas as situações financeiras do País, não era este o 
momento ideal para se avançar com estas medidas. Iria estudar a hipótese de reconverter o plano de 
compensações num conjunto de intervenções que pudessem ser fomentadoras do desenvolvimento 
económico, e que até meados de Março de 2012 iria haver nova reunião para que o Sr. Secretário de 
Estado do Ministério da Economia pudesse proclamar-se. ---------------------------------------------------------------  
---O Sr. Presidente salientou também que mencionou ao Sr. Secretário de Estado da Economia, que para 
além da questão de “logro Politico “ao qual está associado o plano de compensações da Ota, seria de 
todo bom, que de fato as pessoas se lembrassem que existiram muitos Municípios que mantiveram 
durante anos consecutivos largas expetativas relativamente ao Aeroporto da Ota, mas que dois desses 
mesmos municípios, tiveram 13 anos prejudicados, pois parte do seu território não se desenvolveu-
Azambuja/Alenquer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Vereador António Nobre, tomou a palavra referindo que o assunto das compensações da Ota já tinha 
sido por várias vezes abordado na Câmara, a sua pergunta era se já teriam resultado algumas alterações 
relativamente a esse assunto? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Sr. Presidente retomou a palavra salientando que da parte da administração central nada tinha ficado 
decidido relativamente a esta matéria, no entanto do diálogo estabelecido com o Dr. Manuel Rodrigues 
ficou decidido, e foi solicitado anteriormente um processo em tribunal, mas para o Tribunal Administrativo, 
o qual declarou-se incompetente para o julgar e remeteu-o para o Tribunal Tributário.---------------------------  
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---Vereador António Jorge Lopes tomou a palavra referindo que tratava com toda a lealdade os assuntos 
que zelavam pelos interesses da Câmara., não existiam misturas de patamares. Acrescentou também 
que se tratava de um mito urbano a afirmação de que o concelho de Azambuja teria ficado estagnado por 
parte das medidas preventivas para o Aeroporto da Ota, e que quem o tinha mencionado teria sido Sr. 
Vice-Presidente e não o Sr. Presidente. Tinha a confirmação do Sr. Arq. Marques dos Santos, Diretor do 
Departamento de Urbanismo da Câmara de Azambuja, que salvo o processo Lusolândia, não existiu um 
único investimento empresarial, nomeadamente de carater turístico que se tivesse deixado de se fazer, 
pela razão exclusiva dessas mesmas medidas. Uma parte era o desenvolvimento urbanístico (imóveis), e 
neste patamar houve um impedimento por parte das medidas preventivas do Aeroporto impostas. Estas 
medidas não impediram a implementação de empresas e criação de novos postos de trabalho e portanto 
o mito urbano instalado por causa das medidas preventivas não era verdadeiro. Existiram porventura 
alguns negócios que não tivessem sido instalados por razões de reserva ecológica, agrícola do terreno, 
mas não por culpa das medidas preventivas. --------------------------------------------------------------------------------  
---Colocou também questão ao Sr. Presidente no âmbito da nova legislação em relação ao compromisso 
financeiro, Lei 8-21 de Fevereiro de 2012, sendo esta ou não aplicável na assunção de compromissos 
obtidos pela Câmara. Salientou também que a lei vincula todas as contratações, aquisições, que a EMIA 
venha porventura a realizar. Nesta mesma perspetiva, questionou o Sr. Presidente como é que este 
resolveria a questão, uma vez que já teria levado na ultima Sessão de Câmara uma proposta 
relativamente á concessão dos parques de estacionamento de Azambuja á EMIA. Ao abrigo desta lei não 
seria permitida á EMIA a contratação de qualquer compromisso financeiro de adjudicação de obra sem 
ter previamente garantido o respetivo cabimento orçamental e a respetiva verba para puder ser paga. -----  
---Esta lei exclui por completo a possibilidade de contrato entre a EMIA e o empreiteiro de acordo com o 
Regulamento que o Sr. Presidente trouxe á quinze dias á Câmara, terá sido esta questão enquadrada?- --  
---Este negócio ao abrigo da legislação não seria possível. Qual o tipo de entendimento do Sr. Presidente 
face a esta questão? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Sr. Presidente interveio referindo que confirmava tal como o Sr. Vereador António Jorge Lopes um 
grande diálogo de lealdade entre ambos. Relativamente á legislação mencionada, a mesma ainda não 
estava regulamentada. A ANMP considerava esta lei completamente inexequível.  -------------------------------  
---Esta legislação foi submetida a um parecer da ANMP, que há poucos dias deu entrada na Câmara, e á 
qual tivemos acesso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Deste parecer concluiu-se que a lei não pode ser aplicada nos termos em que se encontra 
fundamentada aos Municípios. A ANMP tem mantido sucessivas reuniões com o executivo da 
Administração Central, para que se possa delinear um conjunto de ações que surgem desta mesma lei.- 
---Esta legislação implicaria que para a Câmara poder comprar gasóleo, eletricidade, tivéssemos que ter 
Tesouraria garantida e não cabimento, ou seja, uma situação completamente inviável para qualquer 
Câmara. Se esta mesma lei for aplicada tal como está, seria a mesma coisa que dizer aos Municípios 
para fecharem portas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Vereador António Jorge Lopes retomou a palavra referindo que mal estaria o País, os Ministérios, os 
Hospitais e Universidades terem de cumprir a legislação nos termos em que a mesma se encontrava 
fundamentada e mal estaria a Câmara se não a conseguisse cumprir. Argumentou também que como 
Presidente de Câmara não se daria por satisfeito com o parecer da ANMP, e que á cautela, pediria 
informação ao Ministério das Finanças, porque aquilo que falta regulamentar é apenas um procedimento 
de informação da Câmara para o Governo, o resto será o mais complicado. Salientou também que o 
“resto” significava, que a Câmara se quisesse realizar uma compra (por exemplo: cadeiras,) só o poderia 
fazer se tivesse tesouraria (com base na nota de encomenda).Nos termos propostos da lei se o 
Comerciante entregasse á Câmara o respetivo bem e se não tiver mencionado todas estas características 
a venda seria nula, a Câmara ficaria com o bem, mas o comerciante não poderia reaver o dinheiro. A 
Câmara de Azambuja, tal como todos os Institutos Públicos não puderam contrair mais nenhuma despesa 
que contribua ainda mais para os pagamentos em atraso. Pela primeira vez, os Municípios ficam 
responsáveis Jurídica e integradora (Presidente e Vereadores) a responsável pelas Finanças e o 
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responsável que emite as notas de encomenda. Só pode contrair despesa quem tenha dinheiro. Os 
Municípios que tenham dívidas em atraso, 25%, obrigatoriamente do dinheiro em caixa (tesouraria) ficará 
afeto ao pagamento das dívidas. Apenas 75% ficariam libertos, alterando radicalmente o modo de 
funcionamento das Autarquias Locais. Na eventualidade de ser necessário mais regulamentação esta 
não deveria de ultrapassar mais que 30 dias. ---------------------------------------------------------------------------------   
---Salientou também que seria de todo correto alertar os fornecedores da Câmara que não deveriam de 
entregar nada sem terem a nota de encomenda. -----------------------------------------------------------------------------  
---Sr. Presidente retomou a palavra, referindo que já que o senhor Vereador António Jorge Lopes tinha 
sublinhado a discussão da Lei sob o ponto de vista politico e não sob o ponto de vista legislativo que 
assim o faria. Acrescentou ainda que mal seria dos hospitais, em exemplo, que tivessem de aplicar esta 
legislação tal como está definida. Passariam de uma lógica de cabimentação orçamental para a lógica de 
cabimentação de tesouraria, sendo a previsão fundamentada de 90 dias. A administração central possui 
receitas homogéneas ao longo dos meses e por esse motivo, poderia funcionar em termos de 
duodécimos na tesouraria. Na administração central os dois picos de receitas são o mês de Maio e 
Outubro. A lógica que advém deste diploma não será de todo aplicável em termos de administração local. 
---Acrescentou também que pessoalmente não estaria muito preocupado com a legislação, porque não 
acreditava que a mesma avançasse, a não ser que houvesse um plano prévio de estudo faseado de 
acabarem com o Poder local.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Mencionou também que as dificuldades financeiras que a administração local atravessava, tinham 
como 1ª fonte de receitas a atividade imobiliária que acabou por desaparecer. O montante das dívidas 
acumuladas, representavam entre 4% a 6% do montante acumulado pelo estado. O estado acumulou 
entre 14% a 96% da divida, através das suas próprias entidades participadas e empresas publicas. Nessa 
mesma divida brutal as Autarquias seriam responsáveis por 4% a 6%, uma divida de 25 mil milhões de 
euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Foi rececionada nesta Câmara uma Carta assinada por dois ministros, os quais referenciavam na 
mesma, que a Autarquia deveria de entregar até dia 15 de Março de 2012 os documentos 
correspondentes á divida municipal às Finanças. Em conclusão salientou ainda que a Autarquia ao 
assegurar os transportes escolares, limpeza, os quais se tornam essenciais para resolver os problemas 
dos munícipes, surgindo uma lei como esta, sem as autarquias terem previamente termos assegurados 
de tesouraria, as pessoas que a elaboraram desconhecem por completo a gestão interna das autarquias, 
a sua organização, ou então pretendem encerrá-las. Referiu também que o nº de mandatos limitados 
contribuíram muito para a dificuldade em manter-se algumas das autarquias locais em bom 
funcionamento. Se forem conjugados todos os fatores assinalados, existirá uma estratégia para o 
encerramento do poder local. Se a lei entrar em vigor, terão de ser tomadas medidas relativamente a esta 
situação. Sabia quais as medidas a serem tomadas relativamente ao Município de Azambuja, mas 
esperava não ter de as tomar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Vereador António Jorge Lopes retomou a palavra afirmando que o desabafo do fim do poder local 
assinalado pelo Sr. Presidente não podia ser levado a sério, pois não era intenção do Governo acabar 
com as autarquias. Salientou também que a questão da EMIA colocada, não fora respondida. ---------------  
---Sr. Presidente retomou a palavra, referindo que o Governo poderia não querer acabar com as 
Autarquias mas que as estava a preparar para isso com a aplicação da lei 8 tal como foi apresentada. ----  
---Relativamente á questão colocada, afirmou que enquanto a lei não fosse regulamentada não será 
aplicável.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Até entrada em vigor, todos os atos que fossem relacionados seriam perfeitamente normais. Acreditava 
que a lei fosse perfeitamente adaptada e regulamentada. ----------------------------------------------------------------  
--- APROVAÇÃO DE ATAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 27 DE SETEMBRO DE 2011:---------------------------- ---------------------------------------------------------------------  
---A Ata da Reunião Ordinária de 27 de Setembro de 2011 foi aprovada com 3 abstenções, Sr. 
Presidente, Vereadora Marília Henriques (Grupo PS) e Vereador António Nobre (Grupo CDU) e 4 votos a 
favor (3 votos (Grupo PS) +1 voto CPFNT).  ----------------------------------------------------------------------------------  
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---A Ata foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente 
distribuído pelos membros da Câmara.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 08 DE NOVEMBRO DE 2011:---------------------------- --------------------------------------------------------------------  
---A Ata da Reunião Ordinária de 08 de Novembro de 2011 foi aprovada com 3 abstenções, Sr. 
Presidente, Vereadora Marília Henriques (Grupo PS) e Vereador António Jorge Lopes (CPFNT) e 4 votos 
a favor (3 votos (Grupo PS) +1 voto (Grupo CDU). -------------------------------------------------------------------------  
---A Ata foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente 
distribuído pelos membros da Câmara.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 20 DE DEZEMBRO DE 2011:---------------------------- --------------------------------------------------------------------  
--- A Ata da Reunião Ordinária de 20 de Dezembro de 2011 foi aprovada por maioria, com 1 abstenção da 
Sra. Vereadora Marília Henriques (Grupo PS) e 6 votos a favor (4 votos (Grupo PS) + 1 Voto (CPFNT) +1 
voto (CDU).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---A Ata foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente 
distribuído pelos membros da Câmara.----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------  
---PONTO 1- Cedência de Instalações – Grupo de Dadores de Sangue-Proposta N.08-VP-2012 --------  
O Sr. Vice - Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -----------------------------------------  
 ---“ Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
---“ O Município é proprietário de um prédio urbano sito na freguesia e concelho de Azambuja, inscrito na 
matriz sob o artigo 1333 e registado na Conservatória do Registo Predial de Azambuja sob o número 120, 
e que está atualmente sem ocupação; ------------------------------------------------------------------------------------------  
---O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do concelho de Azambuja tem interesse em utilizar o 
edifício para ai instalar a sua sede social; --------------------------------------------------------------------------------------  
---Que compete à Câmara Municipal, nos termos do artigo 64.º, n.º 4, alíneas a) e b) da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A72002, de 11 de janeiro, apoiar atividades de interesse 
municipal promovidas por organismos legalmente existentes”. -----------------------------------------------------------  
---Proponho: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---“Que a Câmara Municipal delibere, ceder o uso e fruição de imóvel identificado ao Grupo de Dadores 
Benévolos de Sangue do concelho de Azambuja, nos termos e condições do protocolo que se anexa à 
presente proposta e que dela faz parte integrante”. -------------------------------------------------------------------------  
--- PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIO ------------------------------------------------------------------------  
---“ENTRE, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O MUNICÍPIO DE AZAMBUJA, adiante designado por MUNICÍPIO, com sede na Praça do Município, 
n.º19, 2050-315 Azambuja, com o NIPC 506 821 480 aqui representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Joaquim António Ramos, com poderes para o ato,  ------------------------------------------------------  
---e o --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---GRUPO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DO CONCELHO DE AZAMBUJA, adiante 
designado por ASSOCIAÇÃO, com sede atual na Rua José Ramos Vides, n.º 8, freguesia e concelho de 
Azambuja, com o NIPC 504 494 260, aqui representada pelo seu Presidente, o Senhor Augusto Ribeiro 
Moita, com poderes para o ato,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
---É celebrado o presente protocolo que se rege pelas circunstâncias e cláusulas seguintes: -------------------  
---CIRCUNSTÂNCIAS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- I. Considerando que o MUNICÍPIO é proprietário de um prédio urbano sito na Travessa Manuel de 
Azambuja, n.º 4, freguesia e concelho de Azambuja, inscrito na matriz sob o artigo 1333, e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Azambuja sob o número 120, freguesia de Azambuja; --------------------  
---II. Considerando que a ASSOCIAÇÃO tem dificuldades na obtenção de um espaço para a sua sede 
social; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---III. Considerando que o MUNICÍPIO não necessita de utilizar de imediato o edifício. ---------------------------  
---CLÁUSULAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---PRIMEIRA------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- (Objeto e Âmbito) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---1.O MUNICÍPIO cede a utilização do edifício supra identificado à ASSOCIAÇÃO para a realização de 
reuniões internas desta e, para a constituição da sua sede social, ficando expressamente proibido o 
desenvolvimento de qualquer outra atividade, não podendo por isso a ASSOCIAÇÃO dar-lhe outro uso 
sem autorização expressa e escrita do MUNICÍPIO. ------------------------------------------------------------------------  
---As partes desde já acordam que a utilização do edifício será efetuada nas condições em que este se 
encontra atualmente e que é do conhecimento de ambas as partes. ---------------------------------------------------  
---SEGUNDA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- (Prazo de Utilização) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---1.O presente Protocolo entra em vigor no dia da sua outorga e vigorará até que seja denunciado por 
qualquer uma das partes, e sem necessidade de invocação de justificação. -----------------------------------------  
---2.O presente Protocolo cessa os seus efeitos no caso de a ASSOCIAÇÃO cessar a sua atividade, ou 
ainda no caso do MUNICÍPIO considerar que as atividades desenvolvidas por aquela são manifestamente 
diminutas ou desprovidas de interesse, revertendo de imediato para o MUNICÍPIO o edifício agora 
cedido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---3.Para efeitos do número anterior a parte interessada em fazer cessar os efeitos do presente Protocolo, 
deverá notificar a outra com antecedência de 60 dias, por meio de carta registada com aviso de receção.- 
---TERCEIRA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- (Consumos) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---A ASSOCIAÇÃO compromete-se a manter o espaço cedido limpo e em bom estado de conservação, 
sendo responsável pelas despesas de consumo de água, saneamento, gás, energia elétrica e aumento 
de potência. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---QUARTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- (Obras e Regime das Benfeitorias) -------------------------------------------------------------------------------------------  
---Quaisquer obras de conservação ordinária, extraordinária e de beneficiação realizadas pela 
ASSOCIAÇÃO, terão que ser previamente autorizadas por escrito pelo MUNICÍPIO, não podendo ser 
exigido quaisquer quantias a título indemnizatório ou compensatório pela realização das mesmas. -----------  
---QUINTA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- (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 respetiva notificação, confere à 
parte não faltosa a faculdade de o fazer cessar, unilateralmente e de imediato. ------------------------------------  
---SEXTA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- (Detenção) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---A utilização do edifício 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”. -----------------------------   
--- Uma vez posta a votação a Proposta n.º 08-VP-2012 foi aprovada por unanimidade. ------------------------  
--- Ponto 2-Informações: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---2.1-Departamento de Administração e Finanças Divisão Financeira – Resumo da Execução 
Orçamental – Período: 2 de Janeiro a 22 de Fevereiro de 2012 ----------------------------------------------------  
---A Câmara tomou conhecimento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
---2.2. Departamento Administrativo e Financeiro – Divisão Financeira – Aprovisionamento- 
Adjudicações de Bens e Serviços de valor ≥ 25.000 Euros – Período: 10-02-2012 a 23-02-2012. ------  
---A Câmara tomou conhecimento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Eram dezassete horas, quando o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião.---------------------------------  
--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela Diretora do 
Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob cuja responsabilidade foi 
elaborada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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