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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2006  --------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. -----------------------------------------  
--- A reunião teve início às quinze horas e cinco minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Neves Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de 
Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira e, pelo Grupo da 
CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre.  -------------------------------------------------------  
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ------------------------------------------------------------  
--- Não havendo informações a prestar, o Sr. Presidente passou, de imediato, ao ponto seguinte 
do período “Antes da Ordem do Dia”.  -------------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO  ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José Rodrigues de Almeida que perguntou se o Plano de Pormenor 
apresentado com o Edital 177/03, de 11 de Novembro, foi anulado e se foi já elaborado um novo 
Plano de Pormenor com os novos limites e alternativas da variante.  ---------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que como o Sr. Director do Departamento de Urbanismo é 
aguardado na reunião para prestar esclarecimentos poderá, então, responder às questões 
colocadas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES  ------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que Azambuja figura já nos mapas da Auto-estrada, pois foram 
substituídos os indicadores de direcção. Assim, após Vila Franca de Xira, aparece Azambuja 
como destino alternativo. Assinalou, ainda, a presença do Sr. Arquitecto Marques dos Santos, no 
intuito de fazer o ponto de situação dos Planos de Pormenor solicitado pelo Sr. Vereador António 
Nobre.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio a Sra. Vereadora Ana Ferreira que alertou para a dificuldade de acesso ao edifício 
das Finanças (devido à má colocação de um pilarete que se encontra numa zona rebaixada do 
passeio) por parte de pessoas portadoras de deficiência física.  ---------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente pediu ao Sr. Vice-presidente para tomar nota da questão levantada dado 
que, no dia 9 de Março, recomeçará a intervenção no âmbito POLIS destinando-se as primeiras 
intervenções a correcções na rua principal. ------------------------------------------------------------------------  
--- A propósito das indicações nas saídas da A1, o Sr. Vereador António José Matos lembrou que 
as indicações foram retiradas há doze anos sob o pretexto de que o Cartaxo era mais importante 
que Azambuja. Agora voltou a indicar-se Azambuja porque o Cartaxo conseguiu uma entrada 
para a A1: logo, foi pela vitória dos outros que Azambuja passou a figurar nos indicadores. Sobre 
a nova rotunda de Azambuja, e porque existem, em todo o país, grandes dificuldades financeiras 
a todos os níveis, deixa um alerta para que se tenha em atenção a sua manutenção e para que 
não sejam tão altas como as que se têm construído, uma vez que os condutores devem ter 
maior visibilidade sobre a rotunda, diminuindo os acidentes e aumentando a fluidez de trânsito. --  
--- O Sr. Presidente afirmou não considerar que hajam concelhos, vilas ou cidades mais 
importantes. Pensa, sim, que os projectos coerentes para o concelho, devem ser coerentes para 
a região onde o concelho está inserido, ou seja, deve haver uma relação lógica de 
complementaridade com os concelhos vizinhos (Cartaxo, Rio Maior, Alenquer, etc.), pelo que 
apoiou expressamente a Câmara do Cartaxo, não só em palavras, como também em diversas 
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reuniões com a Brisa, pois o nó do Cartaxo representa potencial desenvolvimento das freguesias 
do alto concelho que têm uma relação de grande proximidade com o concelho do Cartaxo. --------  
--- Sobre o arranjo das rotundas, informou que o Instituto de Estradas de Portugal tem normas 
específicas e rígidas quanto à sua decoração, nos casos em que estas são construídas em 
estradas nacionais. Por exemplo, não pode ter nenhum monumento escultural, nem florestal, 
para evitar acidentes e o facto de serem superiores à quota das estradas (também normas do 
IEP) decorre da necessidade de prevenir eventuais encadeamentos nocturnos. O projecto da 
rotunda de Azambuja já foi a concurso e já foi aprovado pelo IEP. ------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos disse não querer andar em competição com outros 
municípios, quer apenas que a Azambuja seja dada a mesma importância que ao Cartaxo. No 
que diz respeito ao piso das rotundas, o IEP tem dualidade de critérios porque, por exemplo, na 
marginal de Cascais existem imensas rotundas, baixas e ornamentadas com esculturas de ferro.  
--- Retorquiu o Sr. Presidente que talvez por isso, os resultados têm sido trágicos na marginal de 
Cascais. Adiantou que o Sr. Arquitecto Marques dos Santos distribuiu documentação relativa aos 
Planos de Pormenor que estão a decorrer e nessa sequência informou que na próxima sexta-
feira haverá uma reunião com o Presidente da CCDR para discutir os Planos de Pormenor, o 
Plano Director Municipal e a inserção do concelho de Azambuja nos estudos de impacto 
ambiental do aeroporto da Ota. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Arquitecto Marques dos Santos explicando que o documento entregue indica a 
totalidade dos Planos de Pormenor (PP) a decorrer na Câmara, excepto os Planos de Pormenor 
da Quinta da Ferraria (anulado a pedido do proprietário por dificuldades financeiras), da Quinta 
da Ramalheira, um NDT – Núcleo de Desenvolvimento Turístico (também anulado por terem sido 
ultrapassados os prazos dos sucessivos pedidos de adiamento de entrega do Plano) e da Quinta 
de Vale de Lobos, também um NDT (está de tal forma inquinado com indecisões várias e pouca 
definição por parte da CCDR e até da própria Câmara porque da forma como está constituído 
há-de “morrer” por deficiências técnicas). ---------------------------------------------------------------------------  
--- Em relação aos trabalhos em si, a grande dificuldade da Câmara é conseguir que a 
Administração Central fixe aquilo que constitui um PP, só em Dezembro de 2004 é que a CCDR 
publicou um manual de execução dos PP porque até aí cada PP era observado à sua maneira, 
muitas vezes de forma antagónica entre si, por tudo isto, a CCDR entendeu elaborar um manual 
de procedimentos para os PP, para os PDM e para os Planos de Urbanização que foram 
entregues às Câmaras; em Junho de 2005 a CCDR promoveu um encontro com as Câmaras e 
os promotores imobiliários em que assumiram a “mea culpa” como obstáculo de 
desenvolvimento do país, por exemplo, os PDM levam oito anos a serem executados e as 
revisões do Plano (processo mais simplificado) levam nove, um Plano de Urbanização leva cinco 
e um Plano de Pormenor leva quatro, é muito tempo, o que faz com que muitas vezes se perca a 
oportunidade de investimento. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Muitos dos PP estão tecnicamente em fase bastante avançada, mas em termos de 
encaminhamento legal estão à espera porque o manual de procedimentos requer documentos 
que inicialmente não eram necessários apresentar numa primeira fase. ----------------------------------  
--- O Sr. Arquitecto fez um apanhado técnico de cada um dos Planos: -------------------------------------  
•••• Plano de Pormenor da Zona do Pôr-do-Sol: quando foi iniciado visava estruturar aquele 
embrião de Núcleo de Desenvolvimento Turístico e dar alguma legalidade a determinadas 
situações, somente no trabalho de revisão do PDM, se verificou que em termos estratégicos para 
a Câmara, aquela zona da EN 366 não estaria vocacionada para esse tipo de actividades, houve 
reuniões como os proprietários e alterou-se para PP de cariz terciário e industrial. Este PP está 
um pouco atrasado em termos de execução técnica da proposta inicial. ----------------------------------  
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•••• Núcleo de Desenvolvimento Turístico da Quinta das Salgadas: é o PP mais recente e trata-se 
da execução de um hotel chamado hotel de estrada, para aproveitar o nó da A1, em Aveiras de 
Cima e destina-se basicamente a dar apoio a quem se dirigir às empresas instaladas na zona e 
às que se prevê aparecerem com o aeroporto. O promotor pediu mais dois meses para acabar 
de apresentar a proposta inicial. ---------------------------------------------------------------------------------------  
•••• Plano Industrial da zona de Aveiras de Cima/ Alcoentre: é o PP mais adiantado, já foi emitido 
parecer relativamente ao estudo prévio (primeira fase de apreciação pela CCDR), a apreciação 
versava questões de Reserva Ecológica e da Reserva Agrícola. Outra divergência na apreciação 
dos PP, a CCDR entende que a Reserva Ecológica como não está publicada, não vigora, vigora 
o Regime Transitório; a Direcção Geral do Ordenamento do Território entende que mesmo não 
estando publicada, é parte integrante do PDM e como tal vigoram as normas sobre a Reserva 
Ecológica. A Câmara responde perante a CCDR na execução do PP, mas na sua fase inicial tem 
que ser autenticado pela DGOT, como tal corre-se o risco de, obedecendo às decisões da 
CCDR, ser chumbado pela DGOT. Para resolver esta situação está agendada uma reunião com 
a CCDR, os serviços jurídicos e a DGOT. Em relação ao Plano Industrial da zona de Aveiras de 
Cima/ Alcoentre foi levantada uma questão mais complicada sobre o Regime Hídrico e as linhas 
de água e está a ser feito um trabalho acessório sobre a melhoria das condições de escoamento 
das linhas de água do terreno. -----------------------------------------------------------------------------------------  
•••• Plano da zona Industrial de Casais da Lagoa: está mais atrasado porque incide sobre várias 
propriedades, existindo alguma dificuldade na conciliação dos interesses para iniciar o processo 
e elaborar o programa inicial. -------------------------------------------------------------------------------------------  
•••• Plano de Pormenor do Vale Gerardo: é de iniciativa exclusiva municipal, tem já a sua proposta 
prévia entregue, já foi informalmente apreciado pela CCDR mas tem algumas dificuldades em 
relação às inclinações do terreno (uma zona é muito inclinada e a outra é leito de cheia), o que 
faz com que não sobeje muito espaço para implementar o PP, este PP permitiria um crescimento 
de Aveiras de Baixo. Neste momento estão a conciliar-se interesses e a estudar estas 
dificuldades de ordem ecológica. --------------------------------------------------------------------------------------  
•••• Plano de Pormenor da Quinta de Vale Fornos: é um NDT e é um processo que já existia antes 
da entrada deste executivo e que tinha alguns lapsos (não tinha sido aprovado em sessão de 
Câmara), neste momento está para apreciação da CCDR. O processo foi enviado à CCDR em 
data anterior à sessão de Câmara porque era um processo que já decorria, foi necessário 
legalizar a situação porque não existiam decisão da Câmara, nem publicação em Diário da 
República. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
•••• Plano de Pormenor da Encosta do Valverde, está a ser apreciado em paralelo com a zona da 
Quinta da Fonte do Pinheiro porque são dois PP geograficamente encostados, um é 
prolongamento do outro e ambos são PP de expansão urbana da vila de Azambuja. O PP da 
zona da Quinta da Fonte do Pinheiro pretende fazer a ligação entre a zona urbana e a zona 
industrial, aliás, a CCDR na primeira apreciação informal levantou a questão de que é necessário 
marcar esta transição. A questão primordial da Câmara prende-se com as acessibilidades e as 
circulares externas à Azambuja. Estes dois PP estão numa fase adiantada de apreciação pela 
CCDR mas estão “presos” pela questão dos termos de referência. -----------------------------------------  
•••• Plano da zona Nascente de Aveiras de Cima: é a mesma situação que em Azambuja, é 
expansão urbana da vila, com a preocupação primordial da criação de circulares, acessibilidades 
e condições de tráfego na vila. Como este PP é público têm sido levantadas muitas questões, 
algumas pertinentes que foram enviadas à Estradas de Portugal e foi pedido um estudo de uma 
alternativa que deveria ter sido acompanhado de desenho, por isso neste momento a Câmara 
está a dar forma física, em termos de desenho, para depois apresentar esta proposta. --------------  
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•••• Plano de Pormenor da zona da Guarita do Paul: contempla a zona das estufas do cruzamento 
da EN 366 com a N 3. É um PP para constituição de uma zona industrial e uma zona de 
armazenamento industrial e é contínuo ao PP da zona industrial de Casais da Lagoa. A Câmara, 
apesar do PP ter algumas condicionantes complicadas de Reserva Ecológica e Agrícola, 
entendeu que seria interessante fazer esta proposta de PP e estudá-lo a fundo, pois o terreno 
não tem capacidade para ser feita exploração agrícola, pelo menos, ao nível e da forma de 
estufas. Com a constituição do núcleo industrial podem-se fazer correcções (tanto na Ribeira de 
Aveiras, como nas passagens por baixo da REFER) para resolver os problemas complicados de 
cheias e de inundações, o que traria uma mais valia àquela zona, é isso que está em fase de 
apreciação. Em paralelo está-se a trabalhar com a Lei da Reserva Agrícola (reuniões, pedidos 
de esclarecimentos adicionais) para depois se tomar a decisão. ---------------------------------------------  
--- Todos estes PP estão a ser feitos em paralelo com a proposta de revisão do PDM, estão 
integrados na lógica do que tem sido decidido na Câmara para a estratégia da revisão do PDM, 
embora hajam dificuldades em termos de equipas técnicas, em se perceber a conciliação que há 
entre estes PP e o PDM. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Complementando a informação do Sr. Arquitecto Marques dos Santos, o Sr. Presidente 
referiu que a elaboração dos PP obedece a uma determinada estratégia traçada para o 
concelho, com três excepções: o PP da zona do Pôr-do-sol (porque se trata de fazer a 
legalização de determinadas situações através do PP), o PP do Vale Gerardo (é a zona de 
expansão possível da vila de Aveiras de Baixo, como é terreno municipal, será suportado pelo 
orçamento municipal) e o PP da zona do Paul e da Guarita (no qual houve muitas hesitações por 
parte da Câmara em avançar e só se avançou por duas razões: primeira, vem na continuidade 
do PP da zona industrial de Casais da Lagoa, segunda razão, existem obras muito importantes 
na REFER (passagem hidráulica) que vão repor o traçado inicial da Ribeira de Aveiras). ------------  
--- Todos os PP obedecem a uma estratégia traçada para o concelho, como se pode constatar, a 
generalidade centra-se na zona de Azambuja ou no eixo Aveiras de Cima/ Alcoentre, pois estes 
serão os grandes eixos de pressão nos próximos anos, portanto deveriam ter instrumentos de 
ordenamento do território que permitissem um desenvolvimento sustentado nestas áreas (caso 
específico de Azambuja, dada a sua particularidade ao nível de acessibilidades). Existem dois 
objectivos fundamentais, primeiro, fazer uma separação nítida entre a zona de expansão urbana 
e a zona industrial e por isso os dois principais PP centram-se nesta fronteira entre a zona 
industrial Azambuja/ Vila Nova da Rainha e o núcleo urbano e urbanizável da vila de Azambuja; 
segundo objectivo, na perspectiva de ocupação do solo de índice mais baixo, ou seja, esta zona 
pode ser objecto de ocupação e habitação destinada a uma classe média/ alta, dada a 
proximidade a Lisboa e o desenvolvimento industrial. -----------------------------------------------------------  
--- Os outros PP localizam-se no eixo Aveiras de Cima/ Alcoentre devido à localização do novo 
aeroporto, que vai exercer uma grande pressão ao nível das potencialidades de desenvolvimento 
industrial de logística e de serviços, toda a zona industrial de Aveiras de Cima/ Alcoentre está 
ocupada a 100%, isto é, não está ocupada em termos físicos, mas em termos de processos de 
loteamento e de construção, a Câmara tem que harmonizar esta pressão com instrumentos de 
ordenamento do território. O aeroporto vai trazer um grande fluxo de pessoas a toda esta zona, 
quer de pessoas que virão trabalhar na fase de instalação do aeroporto, quer de pessoas que 
virão trabalhar no próprio aeroporto e as estimativas apontam para 50.000 pessoas. -----------------  
--- A zona norte do concelho (alguma parte da freguesia de Alcoentre, Manique do Intendente, 
Maçussa e Vila Nova de São Pedro) vêm na sequência desta estratégia, a Câmara já começou a 
ter promotores a propor PP baseados em questões de desenvolvimento turístico de grande 
qualidade que serão contratados e posteriormente propostos em sessão de Câmara. O objectivo 
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estratégico para o alto concelho prende-se com o desenvolvimento com base em unidades de 
turismo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente anunciou que, se não houver objecção dos Srs. Vereadores, o público 
poderá intervir sobre esta matéria. ------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou quais os reflexos do andamento dos PP, na revisão 
do PDM e o que a Câmara vai fazer para solucionar os atrasados e os prazos ultrapassados dos 
PP. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Respondeu o Sr. Arquitecto Marques dos Santos que o PP é inferior ao PDM. Existem duas 
situações pelas quais a Câmara tem insistido junto da CCDR que são, primeiro, as restrições, 
isto é, não permitir expansões futuras em Sintra não é o mesmo que não permitir em Azambuja, 
não se podem analisar realidades diferentes da mesma forma; segundo, estes PP especificam e 
apoiam a pretensão da Câmara em termos de PDM, os PP são feitos com baixas densidades, 
com qualidade, com equipamentos e com as acessibilidades. ------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Presidente esclarecendo que os PP podem ser aprovados antes da revisão do 
PDM, não são processos fechados, daqui a quatro anos, podem ser propostos PP que a Câmara 
considere que são estratégicos, a esses, o PDM prevê a existência de locais a serem 
desenvolvidos na perspectiva do ordenamento do território através de PP. A revisão do PDM é 
um processo que está a decorrer paralelamente à elaboração dos PP, quando estes são 
aprovados, ou em vias de aprovação, passam a constar da própria revisão do PDM, os que se 
atrasarem ou que não tiverem hipóteses de ser implementados, não são contemplados no PDM.  
--- O Sr. Arquitecto Marques dos Santos acrescentou que, se os PP não alterarem o PDM, são 
de simples aprovação pelo Secretário de Estado, se alterarem o PDM, o PP é ratificado pelo 
Conselho de Ministros e há sempre possibilidade de aprovação ou não, os processos são 
paralelos, um não interfere no outro, os PP são superiores e sobrepõem ao PDM nesse local. ----  
--- Relativamente à segunda questão do Sr. Vereador António Nobre, o Sr. Presidente 
esclareceu que sobre os prazos a Câmara tem duas alternativas, quando os prazos são 
ultrapassados considerar que acabou, deixa de haver PP ou então considerar que o PP é 
importante e prolongar o prazo até haver alguma indicação para a sua aprovação e a Câmara 
opta pela segunda via porque na generalidade dos casos os prazos são ultrapassados. -------------  
--- Interveio o Sr. Vitorino questionando se existe previsão de integrar nos PP do concelho, 
equipamentos de apoio e intervenção ecológica. -----------------------------------------------------------------  
--- Esclareceu o Sr. Arquitecto Marques dos Santos que os equipamentos são obrigatórios no 
âmbito de cada PP. Está marcada uma reunião, para se tratar de todos os equipamentos de 
cada PP porque agora tem que se especificar os equipamentos culturais, desportivos, escolares 
e recreativos. Existe também uma vontade da Câmara, nos PP que se prendem com o 
desenvolvimento urbano (Azambuja e Aveiras de Cima) em especificar também os 
equipamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vitorino referiu que a questão era em termos municipais e em relação a equipamentos 
de reciclagem (plástico, cartão, detritos orgânicos de restaurantes, cantinas e escolas). -------------  
--- Respondeu o Sr. Presidente que o Sr. Vitorino se refere às RIB´s, que são zonas de 
valorização e de materiais de construção de inertes. Os aterros sanitários não estão 
contemplados, nem as unidades que utilizem resíduos orgânicos ou perigosos. No que diz 
respeito a inertes, são um problema que a Câmara terá que prever mas existem normas muito 
restritas relativamente a essa matéria que cada vez mais se enquadra em termos de 
desenvolvimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente questionou quantos hectares para construção existem na zona 
industrial Aveiras de Cima/ Alcoentre a norte da CLC. ----------------------------------------------------------  
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--- Respondeu o Sr. Arquitecto Marques dos Santos que o PP é em toda a área a norte da CLC 
porque a sul é onde vai nascer a via de acesso ao aeroporto. ------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José Rodrigues de Almeida que lamentou que o Palácio e a praia fluvial não 
sejam inseridos em nenhum PP. Chamou ainda a atenção do Sr. Arquitecto para o PP da zona 
nascente de Aveiras de Cima, para as famílias afectadas e para a alternativa da Estradas de 
Portugal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que apenas uma família se manifestou contra a alternativa 
apresentada anteriormente, tendo sido solicitada à Estradas de Portugal nova alternativa: ----------  
--- A zona do Palácio e a zona das margens do Tejo são propriedade do Estado e no caso de 
Azambuja aproveitou-se as verbas do Programa Vale Tejo para fazer a recuperação do 
complexo Valverde. Presentemente, em conjunto com a Câmara de Santarém e do Cartaxo, no 
âmbito da CULT, pretende-se que se estenda a intervenção do Programa Vale Tejo até à zona 
do Palácio, no entanto começaram a aparecer promotores interessados na recuperação do 
Palácio. Haverão apenas dois tipos de estratégia para o Palácio, ou através de um promotor 
privado no âmbito de hotelaria ou de eco turismo, ou através de fundos comunitários através da 
extensão do Programa Vale Tejo. A dificuldade de intervenção da Câmara prende-se com dois 
aspectos, primeiro não é proprietária e segundo não tem verba no orçamento, possível para 
fazer uma intervenção de milhões de euros, agravados pelo facto daquela zona estar tutelada de 
Reserva Ecológica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos afirmando que o desentendimento entre a CCDR 
e a DGOT serve apenas, para dificultar a vida das pessoas que têm terrenos no concelho, uma 
vez que não podem construir. Em relação à Câmara considera que deveria ter um papel mais 
preponderante em resolver esta situação, pois a revisão do PDM apenas estará concluída em 
2013 (se demorar os supostos 9 anos). As pessoas devem ser alertadas relativamente a esta 
situação porque estão à espera que os terrenos sejam urbanos ou urbanizáveis. Sobre o fluxo de 
pessoas com a vinda do aeroporto, pensa que a Câmara não pode ficar à espera, tem que 
antever uma série de situações (infraestruturas) para não acontecer como na nova escola, que já 
vai estar repleta no momento em que estiver concluída. -------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que a Câmara tem tido uma luta com a Administração Central na 
medida em que analisam as perspectivas de evolução e de futuro por extrapolação da tendência 
da década de 90, em que o crescimento populacional foi insignificante. -----------------------------------  
--- Sobre a REN, vai haver uma reunião para destrinçar a presente marcação e a divergência 
entre a CCDR e a DGOT, pois é bloqueadora de todo o tipo de desenvolvimento e responsável 
por um número significativo de incêndios. A marcação da nova Lei da REN é prioritária em 
termos de revisão do PDM porque na primeira fase da revisão da REN, a Câmara marcou as 
zonas de leito de cheia e zonas alagadas para ser apreciado pelo INAGRE (instituto sobre a 
água), ao fim de 14 meses perdeu-se a paciência e avançou-se pelo INAGRE e pela CCDR 
dentro para saber do parecer, então foi-nos dado conhecimento que o INAGRE demorou um ano 
a analisar o processo e enviou-o para a CCDR que se enganou e mandou para a Câmara 
Municipal de Benavente, resumindo o parecer das zonas alagadas do concelho de Azambuja 
estava arquivado em Benavente. Quem é que a Câmara pode responsabilizar por esta situação?  
--- O Sr. Vereador António Nobre solicitou informação sobre a reunião do Sr. Presidente com o 
Ministro da Saúde acerca do encerramento nocturno do Centro de Saúde de Azambuja. 
Questionou ainda o ponto de situação sobre as ETAR´s de Alcoentre e Vila Nova de São Pedro. 
Ao Sr. Vice-presidente questionou para quando uma reunião da Comissão de Protecção de 
Menores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Esclareceu o Sr. Presidente que sobre a reunião, o Sr. Ministro da Saúde delegou a presença 
no Sr. Presidente da ARS e a conclusão foi que o Centro de Saúde vai continuar fechado no 
período nocturno, decisão irreversível inserida na política geral do país. ----------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente informou que está para breve a marcação de uma reunião da Comissão 
de Protecção de Jovens em Risco porque é altura da Comissão fazer um ponto de situação do 
trabalho que tem desenvolvido e também há decisões que têm que ser aprovadas pela 
Comissão Alargada, para depois serem enviadas para Lisboa. ----------------------------------------------  
--- Quanto às ETAR´s, a de Alcoentre já foi entregue à empresa que ganhou o concurso, que já 
iniciou o corte de pinheiros e eucaliptos na zona onde vai ser implantada; a de Vila Nova de São 
Pedro está em conclusão o estudo de localização que será apresentado à Câmara. ------------------  
--- Sobre o lixo do mercado mensal, o Sr. Vereador António José Matos questionou como é que 
a Câmara pretende resolver a situação em 4 ou 5 meses, quantos vendedores vêm ao mercado, 
quantos estão em falta, quais as receitas e as despesas, para poder estudar uma solução que 
não seja deixar o lixo por recolher na segunda-feira. ------------------------------------------------------------  
--- Esclareceu o Sr. Vereador José Manuel Pratas que estão registados 147 feirantes mas que as 
restantes informações só poderá fornecer na próxima sessão de Câmara. Informou ainda que a 
Câmara irá disponibilizar um autocarro, que de 15 em 15 dias, transportará as pessoas das 
freguesias de Alcoentre, Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa para 
tratarem de assuntos em Azambuja. ---------------------------------------------------------------------------------  
--- As autópsias de Azambuja e do Cartaxo vão passar a ser feitas em Azambuja. O Instituto de 
Medicina Legal escalou uma pessoa para esse serviço. --------------------------------------------------------  
--- Disse também que durante o ano de 2005 foram recolhidos no concelho de Azambuja, entre 
roupa e sapatos, 32.865 Kg, ou seja, 5,3% da roupa recolhida a nível nacional. ------------------------  
--- Informou ainda que no dia 1 de Março será inaugurada a UAP – Unidade de Atendimento ao 
Público, serviço no qual será centralizado todo o atendimento da Câmara. -------------------------------  
--- Agora uma notícia menos boa, no mês de Fevereiro, o débito da factura da RESIOESTE 
passou a ser de 37,70 euros por tonelada + IVA, valor exorbitante para o concelho de Azambuja 
que recolhe cerca de 40 tonelada/ dia. -------------------------------------------------------------------------------      
--- Eram 17h00m, quando o Sr. Presidente fez um curto intervalo.  -----------------------------------------  
--- APROVAÇÃO DE ACTAS  -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Acta da reunião ordinária realizada no dia 14 de Novembro de 2005 foi aprovada por 
unanimidade. A acta foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter 
sido previamente distribuído pelos membros da Câmara. -----------------------------------------------------  
--- A Acta da reunião ordinária realizada no dia 12 de Dezembro de 2005 foi aprovada por 
unanimidade. A acta 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 – EMIA – Contrato-Programa (Alteração) – Proposta N.º 17 / P / 2006  ------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------  
--- “Considerando que, por deliberação de 3 de Setembro de 2004, a Assembleia Municipal 
aprovou o Contrato-Programa estabelecido entre a Câmara Municipal de Azambuja e a Empresa 
Municipal de Infra-estruturas de Azambuja; -----------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que, da lista de Projectos constantes do referido Contrato-Programa, dois deles 
foi possível realizar directamente pela Câmara, com recurso a fundos comunitários: -----------------  
--- Projecto AC2 – Rede de drenagem do interior de Aveiras de Cima ------------------------------------  
--- Projecto AZ1 – Jardim da Areeira; --------------------------------------------------------------------------------  
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--- Considerando a necessidade de se iniciar urgentemente o processo de concepção e 
construção duma nova escola em Azambuja; ---------------------------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A exclusão dos projectos AC2 e AZ1, identificados nos considerandos, do Contrato-
Programa celebrado entre a C.M.A. e a E.M.I.A.; ----------------------------------------------------------------  
--- 2. A inclusão dum novo projecto – Nova Escola do Ensino Básico de Azambuja –, no referido 
Contrato-Programa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Que esta proposta seja submetida à apreciação da Assembleia Municipal.” ---------------------  
--- No sentido de apresentar a proposta, o Sr. Presidente lembrou que no contrato-programa 
assinado com a EMIA constavam uma série de obras a realizar nas diversas freguesias do 
concelho. Um número significativo delas está executado e outras estão em execução. Propõe-se 
a alteração a esse conjunto de obras, por um lado, porque duas obras constantes na listagem 
inicial foram realizadas através de financiamentos comunitários, nomeadamente o Jardim da 
Areeira de Azambuja (integrado no POLIS) e a reformulação e construção da Rede de 
Drenagem do Interior de Aveiras de Cima (através da Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo). 
Por outro lado, foi aprovada, pela Câmara, a solicitação à EMIA de uma proposta para a 
execução da nova escola do Ensino Básico. Pretende-se, assim, substituir as duas obras que 
foram executadas directamente pela Câmara – Rede de Drenagem do Interior de Aveiras de 
Cima e Jardim de Areeira – pela construção da nova Escola do Ensino Básico de Azambuja.  -----  
--- A Sr.ª Vereadora Ana Ferreira perguntou se já foi definida a tipologia da nova escola, tendo o 
Sr. Presidente informado que o Sr. Vereador Marco Leal tem sistematicamente tentado que a 
DREL defina essa tipologia, dado haver a possibilidade de se construir uma Escola Básica 
Integrada. No caso de não haver definição por parte da DREL optar-se-á por uma tipologia de 12 
salas do 1.º Ciclo e 4 do Pré-escolar. --------------------------------------------------------------------------------  
--- Em complemento à informação prestada, o Sr. Vereador Marco Leal disse esperar uma 
resposta, por parte do Subdirector Regional, no dia seguinte. Face à pressão que se sentirá, 
daqui a dois anos, ao nível do 2.º e do 3.º Ciclo, a DREL será a maior interessada na definição.  -  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que reiterou a posição assumida sobre o assunto em 
anteriores sessões de Câmara – considera preocupante a forma como o processo tem sido 
conduzido face à inexistência de enquadramento Planos de Actividades da Câmara. Por outro 
lado, a localização da nova escola é altamente questionável, uma vez que se prendeu pura e 
simplesmente com uma mera disponibilidade de terrenos em função do seu custo outros critérios 
que deviam ter sido considerados. Provavelmente a Câmara irá endividar-se com a construção 
para, passado algum tempo, chegar à conclusão que será necessário criar uma nova escola. 
Obviamente que a decisão vai pesar bem no orçamento do Município.  -----------------------------------  
--- O Sr. Presidente considerou que o assunto da localização da escola fora já objecto de 
discussão e decisão pelo Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal, referindo-se à intervenção do Sr. Vereador António Nobre sobre a 
dimensão da escola, informou que a dimensão máxima que esta pode ter é a seguinte: 12 salas 
ao nível do 1.º Ciclo e 4 salas de Jardim-de-infância. A DREL e o Ministério da Educação não 
aprovam uma escola que tenha mais de 12 salas, portanto, a escola que se pretende construir 
tem a dimensão máxima.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta à votação a Proposta n.º 17 / P / 2006 foi aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU). -----------------------------  
--- EMIA – Nomeação de Corpos Gerentes – Proposta N.º 21 / P / 2006  ------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------  
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--- “Considerando a cessação dos mandatos dos titulares dos Órgãos Sociais da EMIA – 
Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja, E. M., nos termos do nº 2 do Artigo 10º dos 
seus estatutos segundo o qual “o mandato dos titulares dos órgãos sociais será coincidente com 
o dos titulares dos órgãos autárquicos”; ----------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que, após as eleições autárquicas de 9 de Outubro de 2005, o novo Executivo 
Camarário tomou posse no dia 28 de Outubro de 2005 e que desde essa data se mantiveram em 
funções os Órgãos Sociais da Empresa nos termos do nº 3 do Artigo 10º dos seus estatutos, que 
determina a “… continuação de funções dos membros dos órgãos sociais da Empresa até a sua 
efectiva substituição”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que, sendo de toda a conveniência o restabelecimento do normal 
funcionamento da vida societária da Empresa, compete à Câmara Municipal de Azambuja a 
nomeação dos representantes do Município nos órgãos da Empresa Municipal nos termos da 
alínea i) do nº 1 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro alterado pela Lei nº 5-A/2002 de 
11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja nomeie, para integrarem os Órgãos Sociais da 
E.M.I.A., E.M., os seguintes representantes: ----------------------------------------------------------------------  
 

Nome e Cargo Funções a Desempenhar 

Joaquim António Sousa Neves Ramos Conselho de Administração 
Luís Manuel Abreu de Sousa Assembleia-Geral 
José Manuel Isidoro Pratas Representante do Município no Conselho Geral 
António José Mateus Matos Representante do Município no Conselho Geral 

 

--- O Sr. Presidente referiu que nos termos dos estatutos da EMIA, os órgãos sociais da são 
válidos pelo período dum mandato, embora haja uma clausula que diz que enquanto não forem 
indicados os novos elementos, se mantêm os anteriores. À Câmara cabe indicar um 
representante para o Conselho de Administração, um para a Assembleia-geral e dois para o 
Concelho Geral. A Assembleia Municipal, após auscultar previamente os três Partidos com 
representação (quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal), indicará cinco elementos para o 
Conselho Geral.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Tomou a palavra o Sr. Vereador António José Matos que afirmou que o PSD nunca assumiu 
uma posição contra a EMIA. Discordam, por uma questão de princípio, da forma como foi 
constituída a EMIA, pela opção do convite e não pela opção do Concurso Público e consideram 
que os empréstimos deveriam passar pela Assembleia Municipal (apesar do parecer contrário de 
um conjunto de advogados). Apesar disso aceitam participar nos órgãos sociais da EMIA e 
defendem que os autarcas continuem sem receber qualquer tipo de remuneração por essa 
participação.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente comentou que, nessa perspectiva, a EMIA é única. Se, numa primeira fase 
da constituição da EMIA o PSD não quis participar na votação, abandonando a sala, numa 
segunda fase, em que a questão do financiamento foi levantada em termos de Assembleia 
Municipal, o PSD votou o esquema de negociação financeira da EMIA favoravelmente, estando 
de acordo com a metodologia que foi adoptada, não por uma questão de falta de transparência 
mas, apenas, por uma questão de cumprir estritamente a Lei no que diz respeito a esse tipo de 
matéria.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta n.º 21 / P / 2006 foi aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU). ----------------------------  
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--- EMIA – Recepção de Obras – Rotundas de Aveiras e Alcoentre – Proposta N.º 18 / P / 
2006  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------  
--- “Considerando que, pela proposta 99/P/2004, de 11 de Outubro de 2004, a Câmara Municipal 
de Azambuja aprovou solicitar à EMIA, E.M. proposta para a realização dos Projectos A-4 
Arranjo Paisagístico da Rotunda E.N. 1/ E.N. 366 em Alcoentre e AC-4 Arranjo Exterior da 
Rotunda E.N. 366 em Aveiras de Cima; ----------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que, pela proposta 18/P/2005 de 18 de Fevereiro de 2005, foi aprovado que 
esses dois projectos fossem levados a cabo numa única empreitada juntamente com a 
aprovação dos termos constantes na Proposta de Enquadramento Financeiro, relativa a esta 
obra, apresentada pela EMIA, E.M.; 
--- Considerando que, pela proposta 100/P/2005, de 22 de Setembro de 2005, foi aprovado um 
Plano de Enquadramento Financeiro relativo a trabalhos adicionais à empreitada;--------------------  
--- Considerando o teor da alínea b) da Cláusula XI das Cláusulas Gerais do Contrato Programa 
celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e a E.M.I.A., E.M., pela qual é considerado 
que por Data de entrega “… entender-se-á a entrega pela Empresa Municipal à Câmara 
Municipal de Azambuja, e aceite formalmente por esta, do projecto devidamente executado e em 
condições de ser fruído ou utilizado pela C.M.A. ou pelos Munícipes passando a C.M.A. a ter 
plena responsabilidade sobre o uso e conservação do projecto, cessando as responsabilidades 
da Empresa Municipal na sua guarda, conservação e manutenção.” --------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A aceitação formal do projecto Empreitada de Arranjos Paisagísticos das Rotundas de 
Aveiras de Cima e Alcoentre, nos termos da alínea b) da Cláusula XI das Cláusulas Gerais do 
Contrato Programa celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e a EMIA, EM, incluindo o 
Respectivo Plano de Enquadramento Financeiro; ---------------------------------------------------------------  
--- 2. Que o processo seja remetido à Assembleia Municipal para aprovação.” -------------------------  
--- O Sr. Presidente explicou a necessidade da proposta em apreço pelo estabelecido no 
Contrato-Programa existente entre a Câmara e a EMIA que determina que, uma vez concluída 
uma obra entregue à empresa, deverá haver um auto de entrega formal o processo à Câmara, o 
qual obedece a um conjunto de cláusulas e integra uma série de documentos. Nos termos da 
cláusula 11, “No momento da data de entrega do projecto, deverá a Empresa Municipal 
proceder à entrega à Câmara de um auto de entrega do qual se deve encontrar a seguinte 
documentação: cópia de todos os projectos elaborados no âmbito desse projecto, assim como 
do caderno de encargos, anuncio do concurso, programa de concurso, contrato de empreitada e 
documentação comprovativa da cessão das garantias à Câmara”. A proposta diz respeito à 
entrega formal à Câmara da primeira obra terminada pela EMIA – o arranjo paisagístico das 
rotundas de Aveiras de Cima e de Alcoentre. Propõe-se a aceitação formal da obra incluindo a 
garantia da obra, de cinco anos, por parte do empreiteiro, cópia do auto de recepção provisória 
da empreitada acompanhada por parecer dos técnicos municipais e o respectivo Plano de 
Enquadramento Financeiro.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta n.º 18 / P / 2006 foi aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU). ----------------------------  
--- EMIA – Recepção de Obras – Sinalização Horizontal - Proposta N.º 19 / P / 2006  ------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------  
--- “Considerando que, pela proposta 42/P/2005, de 6 de Maio de 2005, a Câmara Municipal de 
Azambuja aprovou solicitar à EMIA, E.M. proposta para a realização dos trabalhos de 
Sinalização Horizontal de Estradas Municipais; ------------------------------------------------------------------  
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--- Considerando que, pela proposta nº 66/P/2005 de 27 de Junho de 2005, foi aprovado a 
execução do projecto nos termos do Relatório de Análise e do Plano de Enquadramento 
Financeiro apresentados à data; --------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando o teor da alínea b) da Cláusula XI das Cláusulas Gerais do Contrato Programa 
celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e a E.M.I.A., E.M., pela qual é considerado 
que por Data de entrega “… entender-se-á a entrega pela Empresa Municipal à Câmara 
Municipal de Azambuja, e aceite formalmente por esta, do projecto devidamente executado e em 
condições de ser fruído ou utilizado pela C.M.A. ou pelos Munícipes, passando a C.M.A. a ter 
plena responsabilidade sobre o uso e conservação do projecto, cessando as responsabilidades 
da Empresa Municipal na sua guarda, conservação e manutenção.” --------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A aceitação formal dos trabalhos de Sinalização Horizontal das Estradas Municipais, nos 
termos da alínea b) da Cláusula XI das Cláusulas Gerais do Contrato Programa celebrado entre 
a Câmara Municipal de Azambuja e a EMIA, EM incluindo o respectivo Plano de Enquadramento 
Financeiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Que o processo seja remetido à Assembleia Municipal para aprovação.” -------------------------  
--- O Sr. Presidente assinalou o facto de se estar perante um fornecimento de serviços 
respeitante à sinalização horizontal das estradas municipais. Nos casos de fornecimentos não 
existe garantias de execução pelo prazo de cinco anos, considerando-se extintos a partir da 
respectiva aceitação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos disse considerar que o fornecimento não será concluído 
dado existir, em alguns sítios, riscos descontínuos quando terão que ser contínuos. Numa das 
primeiras reuniões foi dada a explicação que existiam estradas muito estreitas onde a colocação 
de traços contínuos constituem um perigo para a circulação. Na altura, foi sugerido pelo Sr. 
Vereador e aceite pelo Sr. Presidente, a colocação de sinalização vertical, o que não aconteceu 
ainda. A sinalização vertical deveria, compreender, também, a colocação de guias, dado que o 
Código da Estrada obriga a que a circulação se faça o mais à direita possível. Pelo exposto não 
se deve dar por concluída a sinalização horizontal. -------------------------------------------------------------  
--- Em resposta o Sr. Presidente explicou que nalgumas estradas existem guias enquanto que, 
noutras, a colocação de guias em conjunto com as marcações no meio da via não permitia 
respeitar a largura mínima das estradas. Relativamente à sinalização horizontal, de momento a 
Câmara está a tratar da sinalização na vila de Azambuja, com a aprovação da postura de Vale 
do Paraíso será iniciado o processo relativamente a essa freguesia e assim sucessivamente, 
uma vez que não é possível proceder à intervenção em todo o município em simultâneo. O que 
está em apreciação é a recepção da empreitada da EMIA que foi realizada de acordo com o 
projecto atribuído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos disse entender o que está em causa conquanto não 
possa aceitar que a sinalização das estradas intervencionadas seja dada como concluída. --------   
--- Uma vez posta a votação a Proposta n.º 19 / P / 2006 foi aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU). ----------------------------  
PONTO 2 – Socasa (Alcoentre) – Constituição de Propriedade Plena – Proposta N.º 20 / P / 
2006---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------  
--- “Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a Câmara cedeu à Socasa – Cooperativa de Habitação Económica de Azambuja, CRL, o 
direito de superfície sobre um lote de terreno sito em Alcoentre, inscrito na matriz com o Artigo 
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2412 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Azambuja sob o nº 01672, destinado à 
implantação da urbanização. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que o Município de Azambuja mantém a propriedade do solo do referido prédio. -----------------  
--- Que a Cooperativa já cedeu o direito de superfície de algumas habitações aos seus 
cooperantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja já foi abordada quer pela Cooperativa quer por 
diversos cooperantes que adquiriram ou vão adquirir os referidos direitos de superfície e que 
estão interessados na compra da propriedade do solo. --------------------------------------------------------  
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja entende não necessitar do solo das referidas 
habitações, podendo efectuar a sua venda de forma a permitir aos cooperantes a detenção da 
propriedade plena das mesmas. --------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que, na determinação do preço da venda, dever-se-á ter em consideração o carácter social 
do empreendimento e o trabalho desenvolvido pela Cooperativa. ------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que, nos termos do disposto na alínea f) do nº 1 do Artº 64º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal de Azambuja 
delibere aprovar a venda da propriedade do solo das casas do Bairro da Socasa em Alcoentre e 
o preço de 25,00 € por metro quadrado.” ---------------------------------------------------------------------------  
--- Apresentando a proposta, o Sr. Presidente aludiu a uma análoga, já aprovada pelo Executivo, 
e que englobava as urbanizações da Socasa em Azambuja. Alguns moradores do bairro Socasa 
de Alcoentre solicitaram que lhes fosse facultar a propriedade plena dos terrenos onde estão 
implantados as respectivas habitações. A Câmara realizou uma sondagem na zona de Alcoentre 
para aferir um preço razoável para os terrenos que conduziu à elaboração da presente proposta.  
--- Tomou a palavra o Sr. Vereador António Nobre que considerou a proposta de má opção por 
descaracterizar o projecto inicial. Os terrenos eram públicos, foram dados à Câmara para que ela 
os pudesse usar em proveito dos habitantes da freguesia de Alcoentre, que tanto sofreram com 
as limitações que lhes eram impostas pela Administração Central, particularmente pelo Ministério 
da Justiça face às necessidades de expansão da sede de freguesia e acaba-se por cair numa 
descaracterização completa deste projecto, com a qual não concorda. -----------------------------------  
--- O Sr. Presidente assinalou o facto de serem os habitantes a apresentarem o pedido. -----------  
--- Em resposta o Sr. Vereador observou que, na Socasa, poucos são os que são naturais de 
Alcoentre. A ligação à própria sede de freguesia é uma ligação muito ténue, pelo que o projecto 
de habitação social deve-se manter como habitação social. Tal é a filosofia que defende. ----------  
--- Respondeu o Sr. Presidente que a sua filosofia é a filosofia da liberdade de opção, 
obviamente quem quiser comprar compra, que não quiser comprar mantém o usufruto do direito 
de superfície. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre disse entender que a propriedade, mesmo assim, tem uma 
finalidade social e mantém-se fiel aos seus princípios. ---------------------------------------------------------      
--- Uma vez posta a votação a Proposta n.º 20 / P / 2006 foi aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). -----------------------------  
PONTO 3 – Programa de Atribuição de Apoio a Pessoas Carenciadas – Proposta N.º 4 / 
VPLS / 2006 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  
--- “Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que F.I.M.S. reside numa freguesia do Concelho de Azambuja, cujo agregado familiar é 
constituído pelo marido e pela mãe que sofre de doença de Parkinson. ----------------------------------  
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--- Que este agregado familiar subsiste apenas com o vencimento do marido da D.F.S., 
proveniente de trabalho de servente. --------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a habitação não possui casa de banho, nem saneamento básico. -------------------------------  
--- Que de acordo com o Técnico do DIOM será necessário construir uma instalação sanitária 
completa e fazer a respectiva ligação da rede predial de esgotos à rede municipal. ------------------  
--- Propõe-se:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a situação seja integrada no Programa de Atribuição de Apoio a Pessoas Carenciadas, 
com material no valor de 710,23€ (valor com IVA incluído) que tem pagamento no Código do 
Plano 02.03.03 – 05/ 07.01.02.03.” ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta Nº 4 / VP-LS / 2006 foi aprovada por unanimidade. ------  
--- Proposta 5 / VPLS / 2006  -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  
--- “Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que A.M.M.S. residente numa freguesia do Concelho de Azambuja, habita sozinho, não 
tendo rendimentos económicos constantes, pois não tem trabalho fixo. ----------------------------------  
--- Que a casa onde habita é própria, e não reúne o mínimo de condições de habitabilidade, pois 
é constituída apenas por uma única divisão, que serve em simultâneo de quarto, cozinha e sala.  
--- Que após visita domiciliária em colaboração com o Técnico do DIOM, concluiu-se que a 
habitação necessita de várias intervenções, nomeadamente no telhado que também se 
apresenta bastante degradado, causando assim grandes infiltrações em toda a habitação. --------  
--- Propõe-se:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a situação seja integrada no Programa de Atribuição de Apoio a Pessoas Carenciadas, 
com material no valor de 813,79€ (com IVA incluído), que tem cabimento no Código do Plano 
02.03.03 – 05/ 07.01.02.03.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta Nº 5 / VP-LS / 2006 foi aprovada por unanimidade. ------  
--- Proposta N.º 6 / VPLS / 2006  ------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  
--- “Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que D.M.F.P. residente numa freguesia do Concelho de Azambuja, com agregado familiar 
constituído por esposa e 2 filhos, sendo um, menor de idade. -----------------------------------------------  
--- Que subsistem apenas com vencimento proveniente do trabalho da esposa, visto D.M.F.P. 
possuir uma prótese na perna que o impossibilita de trabalhar. ---------------------------------------------  
--- Que a habitação não possui o mínimo de condições de habitabilidade, tais como não tem 
casa de banho, assim como não possui escoamento das águas residuais e das águas pluviais, 
ficando essas depositadas no logradouro que dá acesso directo ao interior da habitação. ----------  
--- Que existe processo no Núcleo de Fiscalização Municipal, e que de acordo com informação 
do Técnico do DIOM será necessário colocar uma camada de betão simples no pátio de modo a 
criar um pavimento com cota altimétrica superior à da rua e com inclinação descendente no 
sentido da mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Propõe-se:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a situação seja integrada no Programa de Atribuição de Apoio a Pessoas Carenciadas, 
com material no valor de 400,90€ (com IVA incluído), que tem pagamento no Código do Plano 
02.03.03 – 05/ 07.01.02.03.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta Nº 6 / VP-LS / 2006 foi aprovada por unanimidade. ------  
PONTO 4 – Trânsito (Maçussa) – Proposta N.º 3 / VPLS / 2006  ----------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  
--- “Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Que é da competência da Câmara Municipal, de acordo com a alínea d), do nº 4º, do artº 51º 
da Lei das Autarquias Locais, deliberar sobre tudo o que interesse à segurança e comodidade do 
trânsito nas ruas e demais lugares públicos; ----------------------------------------------------------------------  
--- Que na Rua 5 de Outubro, bem como na Travessa da Catarina e Travessa 5 de Outubro, na 
localidade de Maçussa, o trânsito faz-se nos dois sentidos. --------------------------------------------------  
--- O pedido apresentado pela Junta de Freguesia de Maçussa, para alteração da sinalização do 
trânsito nos referidos locais, alteração essa que também já foi aprovada em Assembleia de 
Freguesia, no dia 17 de Dezembro de 2005. ----------------------------------------------------------------------   
--- Propõe-se:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que, por motivos de segurança e bem-estar dos cidadãos, o trânsito na Rua 5 de Outubro, se 
faça apenas no sentido Sul-Norte (da Rua 25 de Abril para o Largo da Catarina). ---------------------  
--- Que a Travessa da Catarina fique também com sentido único (Oeste-Este). ------------------------  
--- Que a Travessa 5 de Outubro fique também com sentido único (Este-Oeste).” ---------------------  
--- O Sr. Vice-presidente explicou que a proposta proveio da Junta de Freguesia da Maçussa que 
a aprovou previamente em Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre salientou a falta de um simples croqui com as ruas e 
arruamentos a intervir, de forma a possibilitar uma análise do impacto da proposta na fluidez do 
trânsito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente deu conhecimento de ter já sido pedido, ao DIOM, que se iniciasse o 
processo de requalificação da Rua 25 de Abril que considera constituir um dos projectos 
prioritários a inserir no QREN (antigo QCA). ----------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta à votação, a Proposta n.º 3 / VP.LS / 2006 foi aprovada por unanimidade. -----  
PONTO 5 – Empreitada “Rede de Esgotos em Arrifana” – Adicional – Proposta N.º 7 / 
VPLS / 2006  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  
--- “Considerando que, foi lançado o Concurso Público, para a empreitada E28/03 – Rede de 
Esgotos de Arrifana”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que foi adjudicada em Sessão de Câmara a referida empreitada à empresa 
Construções Vieira Mendes, Lda.;------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que no decorrer da obra se verificou que existe necessidade de proceder à 
execução de trabalhos a mais conforme Inf. 117/DIOM/06; ---------------------------------------------------  
--- Proponho que a Câmara delibere --------------------------------------------------------------------------------  
--- Adjudicar, os trabalhos a mais da empreitada E28/03 – “Rede de Esgotos em Arrifana”, à 
empresa Construções Vieira Mendes, Lda., pelo valor de 38.727,81€ (trinta e oito mil setecentos 
e vinte e sete euros e oitenta e um cêntimos), ao qual acresce 5% de IVA, no montante de 
1.936,39€ (mil novecentos e trinta e seis euros e trinta e nove cêntimos), perfazendo o valor 
global de 40.664,20€ (quarenta mil seiscentos e sessenta e quatro euros e vinte cêntimos).-------  
--- A despesa inscreve-se e tem cabimento na Acção do Plano 05.02.02.06 e na Rubrica 
Orçamental 05/07.01.04.02.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente explicou que a realização dos trabalhos a mais se ficou a dever à 
necessidade de contemplar com rede de esgotos duas ou três ruas que não foram previstas no 
projecto inicial, bem como a construção de trinta ramais domiciliários.  -----------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre disse não ter ficado esclarecido devidamente e fez notar a 
conveniência da presença do técnico responsável pela obra. A informação que sustenta a 
proposta não está informada do ponto de vista jurídico, não indica o valor de adjudicação da 
empreitada, nem esclarece o conceito de “valor aceitável”.  --------------------------------------------------  



20.Fev.2006 
 
 

 15

--- Em seguida tomou a palavra o Sr. Vereador António José Matos que disse não compreender 
que se tenha esquecido três ruas no projecto. A existência de trabalhos a menos deve indiciar 
que também houve ruas onde desistiram de pôr os esgotos, o que não é compreensível. 
Estranha que num máximo de 25% de trabalhos a mais se tenha chegado a 24,99%. Este tipo 
de situação retira transparência aos processos de concurso.  -----------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente considerou compreensíveis as observações dado que os Srs. Vereadores 
não têm muita experiência em termos de obra pública. Relativamente à questão jurídica ou à 
questão da legalidade dos trabalhos a mais, a Lei permite a realização de trabalhos a mais até 
ao montante de 25% da respectiva empreitada sem necessidade de uma justificação extra. 
Quando há elementos excepcionais que o justifiquem, e que devem ser devidamente 
justificados, pode-se ir até aos 50%. A empreitada em causa é constituída por trabalhos de 
subsolo que têm sempre trabalhos a mais e trabalhos a menos. Os trabalhos a menos não 
implicam que se tenha feito menos obra do que aquela que estava inicialmente prevista, 
podendo ser explicados pelo facto da obra ter podido realizar-se utilizando menos meios que os 
que estavam inicialmente previstos devido, por exemplo, ao tipo de estruturas do solo, alteração 
de eventuais distâncias, etc. No que diz respeito a trabalhos a mais foram incluídas mais três 
ruas que não estavam previstas no projecto inicial. Quando se constrói uma rede de esgotos 
numa determinada localidade não se pode ter a veleidade de atingir 100% dos habitantes da 
localidade. No caso específico de Arrifana, constatou-se, em obra, que era possível abranger 
mais pessoas que as inicialmente previstas no processo, nomeadamente com sistemas de 
elevação. Estas ruas de Arrifana são substancialmente mais baixas do que os colectores gerais 
que interceptam todos os colectores de esgotos e constatou-se que ainda dentro do regime legal 
dos trabalhos a mais podiam-se servir essas pessoas. O conceito de “preços aceitáveis” está 
perfeitamente definido na Lei das Empreitadas: tudo quanto sejam trabalhos da mesma espécie 
dos trabalhos lançados na empreitada inicial tem que ser pagos aos preços que estão no mapa, 
de preços unitários das empreitadas e, no caso de serem trabalhos que não têm preço unitário 
integrado no mapa inicial de trabalhos são preços negociados com base, normalmente, nos 
preços constantes noutras empreitadas em que sejam trabalhos previstos e com base na média 
de três preços unitários com um desvio possível de 5%. Não se trata de falta de transparência 
dado que foram trabalhos efectivamente feitos e devidamente documentados. Os Srs. 
Vereadores podem consultar o respectivo processo. -----------------------------------------------------------  
--- Tomou a palavra o Sr. Vereador António José Matos que reconheceu não ter grande 
experiência em obras públicas. Contudo, já deu os parabéns, as informações sobre trabalhos a 
mais que se ficavam pelos 4 e os 5%. Neste caso parece ocorrer engenharia financeira para se 
chegar a estes valores. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta à votação, a Proposta n.º 7 / VP.LS / 2006 foi aprovada por maioria, com 
quatro votos a favor (Grupo do PS), duas abstenções (Grupo do PSD) e um voto contra (Grupo 
da CDU). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO 6 – Regulamento sobre Licenciamento de Actividades Diversas – Alteração – 
Proposta N.º 4 / V.JMP / 2006  ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta e o Projecto de Regulamento 
que a seguir se transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proposta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A necessidade de actualizar o Regulamento sobre Licenciamento das Actividades Diversas 
Previstas no Decreto-Lei nº 264/2002, de 25 de Novembro e no Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 
de Dezembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Propõe-se:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A aprovação do referido projecto de Regulamento em anexo e posterior envio para discussão 
pública, de acordo com a alínea a), do nº 2, do art. 53º, conjugado com a alínea a), do nº 6, do 
art. 64º, da L.A.L.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Regulamento sobre Licenciamento de Actividades Diversas ---------------------------------------  
--- Proposta de Alteração -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Que o Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de Março, regulou as condições 
especiais em que pode ser feita a utilização da via pública para fins diferentes da circulação de 
peões e veículos, de acordo com as alterações introduzidas ao Código da Estrada pelo Decreto-
Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, especialmente no que se refere ao estabelecido no art. 9.º 
deste diploma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Que é necessário adequar o Regulamento sobre Licenciamento de Actividades Diversas ao 
novo quadro legal, especialmente no que respeita à especificidade das provas desportivas de 
automóveis, das manifestações desportivas que não revistam o carácter de prova, bem como à 
atribuição da competência para autorizar a realização de provas desportivas de âmbito 
intermunicipal à Câmara Municipal do concelho onde a prova tenha o seu termo, e não à do 
concelho onde a prova tenha o seu início, como até agora sucedia. ---------------------------------------  
--- 3. Que a segurança daqueles que exercem a actividade de guarda-nocturno torna 
conveniente o uso de arma de fogo, como aliás já se encontrava previsto no ponto 17.º da 
Portaria n.º 394/99, de 29 de Maio. ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho que, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 
53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 
Assembleia Municipal delibere proceder às seguintes alterações no Regulamento sobre 
Licenciamento de Actividades Diversas. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 18.º Equipamento---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – […] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 – O guarda-nocturno pode igualmente utilizar arma de fogo. ------------------------------------------  
--- 3 – O equipamento referido nos números anteriores é entregue ao guarda-nocturno 
diariamente, no início da sua actividade, pela força de segurança responsável pela sua área de 
actuação, e é por ele devolvida no termo da mesma.-----------------------------------------------------------  
--- […] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SECÇÃO II PROVAS DESPORTIVAS --------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 54.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- […] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 55.º Provas Desportivas ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para efeitos do presente regulamento, consideram-se provas desportivas as manifestações 
desportivas realizadas total ou parcialmente na via pública com carácter de competição ou 
classificação entre os participantes. ---------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 56.º Pedido de licenciamento -----------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – O pedido de licenciamento da realização de espectáculos desportivos na via pública é 
dirigido ao presidente da Câmara Municipal através de requerimento próprio, do qual deverá 
constar: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) […] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) […] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) […] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) […] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- e) […] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) indicação do número previsto de participantes; ------------------------------------------------------------  
--- 2 – a) […] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b)[…] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Parecer das forças de segurança competentes; ----------------------------------------------------------  
--- d) Parecer das entidades sob cuja jurisdição se encontram as vias a utilizar, caso não estejam 
sob jurisdição da Câmara Municipal; --------------------------------------------------------------------------------  
--- e) […] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 57.º Provas de âmbito intermunicipal -------------------------------------------------------------------  
--- 1 – No caso de provas de âmbito intermunicipal que tenham o seu termo no concelho de 
Azambuja, o pedido de licenciamento a que se refere o número anterior é dirigido ao presidente 
da Câmara Municipal, através de requerimento próprio com os elementos constante do artigo 
anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 – O presidente da Câmara Municipal solicitará também às câmaras municipais em cujo 
território se desenvolverá a prova a aprovação do respectivo percurso. ----------------------------------  
--- 3 – As câmaras municipais consultadas dispõem de um prazo de 15 dias para se 
pronunciarem sobre o percurso pretendido, devendo comunicar a sua decisão/deliberação à 
Câmara Municipal de Azambuja, presumindo-se como indeferimento a ausência de resposta. ----  
--- 4 – No caso de a prova se desenvolver por um percurso que abranja somente um distrito, o 
parecer a que se refere a alínea c) do n.º 2 do artigo 56.º deve ser solicitado ao Comando de 
Polícia da PSP e ao Comando da Brigada Territorial da GNR. ----------------------------------------------  
--- 5 – No caso de a prova se desenvolver por um percurso que abranja mais do que um distrito, 
o parecer a que se refere a alínea c) do n.º 2 do artigo 56.º deve ser solicitado à Direcção 
Nacional da PSP e ao Comando Geral da GNR. -----------------------------------------------------------------  
--- Artigo 58.º [anterior artigo 56.º] ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 59.º [anterior artigo 60.º] ------------------------------------------------------------------------------------  
--- SUBSECÇÃO I  ESPECIFICIDADES ----------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 60.º Provas desportivas de automóveis ----------------------------------------------------------------  
--- No caso de provas desportivas de automóveis, o parecer exigido na alínea e) do n.º 2 do 
artigo 56.º é substituído por documento comprovativo da aprovação da prova pela Federação 
Portuguesa de Automobilismo e Karting ou da entidade que tiver competência legal, no âmbito 
do desporto automóvel, para aprovar as provas. -----------------------------------------------------------------  
--- Artigo 61.º Manifestações desportivas --------------------------------------------------------------------------  
--- As manifestações desportivas que não sejam classificadas como provas desportivas, nos 
termos do artigo 55.º, ficam sujeitas ao regime estabelecido nos artigos anteriores para provas 
desportivas, dispensando-se o parecer previsto na alínea e) do n.º 2 do artigo 56.º e a 
autorização prevista no artigo anterior. -----------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 62.º Outras actividades que podem afectar o trânsito normal ------------------------------------  
--- A realização de actividades que possam afectar o trânsito normal está sujeita a licenciamento, 
aplicando-se com as necessárias adaptações o disposto no artigo 56.º ----------------------------------  
--- SUBSECÇÃO II REQUISITOS DE LICENCIAMENTO -----------------------------------------------------  
--- Artigo 63.º Critérios gerais ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – Para efeitos de licenciamento, deve ser ponderado o interesse da actividade em causa 
relativamente ao interesse de garantir a liberdade de circulação e a normalidade do trânsito. -----  
--- 2 – Para os efeitos previstos no número anterior deve designadamente ser ponderado:---------  
--- a) O número de participantes; -------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) A importância das vias envolvidas no que respeita a capacidade de escoamento de tráfego; 
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--- c) A segurança e a fluidez da circulação. -----------------------------------------------------------------------  
--- 3 – Os pareceres referidos nas alíneas c) e d) do n.º2 do artigo 56.º, quando desfavoráveis, 
são vinculativos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 64.º Parecer da Direcção-Geral de Viação ------------------------------------------------------------  
--- 1 – Sempre que as actividades envolvam a utilização de estradas nacionais em troços com 
extensão superior a 50 km, a Câmara Municipal, concluída a instrução do processo e 
pretendendo deferir o pedido de autorização, deve notificar a Direcção-Geral de Viação dessa 
sua intenção, juntando cópia dos documentos referidos no n.º 1 do artigo 56.º e na alínea a) do 
n.º 2 do mesmo artigo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 – A Direcção Geral de Viação pode manifestar a oposição à actividade referida no número 
anterior, mediante parecer fundamentado, comunicado no prazo de dois dias úteis à Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 65.º Condicionantes -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- A realização de provas ou manifestações de qualquer natureza, previstas no presente 
regulamento, deve respeitar o disposto nas seguintes alíneas: ----------------------------------------------  
--- a) Não podem provocar interrupções no trânsito, nem total nem parcialmente, salvo se nos 
troços de vias públicas em que decorrem tiver sido autorizada ou determinada a suspensão do 
trânsito; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Quando se realizem em via aberta ao trânsito, quer os apoiantes quer os organizadores 
devem respeitar as regras de trânsito, bem como as ordens e instruções dos agentes 
reguladores de trânsito; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) As informações colocadas na via relacionadas com a realização da prova ou manifestação 
devem ser retiradas imediatamente após a passagem do último participante; --------------------------  
--- d) Os encargos com as medidas de segurança necessárias à realização da prova ou 
manifestação são suportados pela entidade organizadora. ---------------------------------------------------  
--- Artigo 66.º Prazos -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – O pedido de licenciamento deve ser apresentado com uma antecedência mínima de 30 
dias, no caso de provas desportivas de âmbito municipal, e de 60 dias, tratando-se de provas 
desportivas de âmbito intermunicipal. -------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 – O pedido de licenciamento que não respeite a antecedência mínima deve ser 
liminarmente indeferido. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 67.º Publicitação ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – Sempre que as actividades previstas no presente regulamento imponham 
condicionamentos ou suspensão do trânsito, estes devem ser publicitados através de aviso na 
imprensa, com uma antecedência mínima de três dias úteis, utilizando-se os meios de 
comunicação mais adequados ao conhecimento atempado pelos utentes. ------------------------------  
--- 2 – O aviso referido no número anterior deve ser enviado para a imprensa pela entidade que 
autoriza a actividade, sendo os respectivos encargos da responsabilidade da entidade 
organizadora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3 – O prazo referido no n.º 1 é aplicável sempre que, nos termos do artigo 9.º do Código da 
Estrada, seja ordenada a suspensão ou condicionamento do trânsito. ------------------------------------  
--- 4 – Exceptuam-se do disposto no número anterior as situações determinadas por motivos 
urgentes, incompatíveis com o cumprimento do prazo referido no n.º 1, caso em que a 
publicitação deve ser feita pelos meios mais adequados ao seu conhecimento atempado pelos 
utentes da via pública onde a suspensão ou condicionamento se verifiquem. --------------------------  
--- CAPÍTULO VIII ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 68.º [anterior artigo 61.º] ------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Artigo 69.º [anterior artigo 62.º] ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 70.º [anterior artigo 63.º] ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 71.º [anterior artigo 64.º] ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 72.º [anterior artigo 65.º] ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 73.º [anterior artigo 66.º] ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 74.º [anterior artigo 67.º] ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 75.º [anterior artigo 68.º] ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 76.º [anterior artigo 69.º] ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 77.º [anterior artigo 70.º] ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 78.º [anterior artigo 71.º] ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 79.º [anterior artigo 72.º] ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 80.º [anterior artigo 73.º] ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 81.º [anterior artigo 74.º]” -----------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas explicou que a proposta decorre da transferência de 
competências do Governo Civil nas Câmaras Municipais e das alterações ao Decreto-Lei 
310/2002 de 18 de Dezembro.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que perguntou, no respeitante ao art. 64º se, a falta 
de resposta atempada por parte da Direcção Geral se assume como indeferimento tácito e 
considerou o prazo concedido de dois dias úteis manifestamente curto.  ---------------------------------  
--- Sr. Vereador José Manuel Pratas disse que o assunto poderia ser objecto de ponderação no 
período de discussão pública do documento.  --------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez postos a votação a Proposta n.º 4/V.JMP/2006 e o projecto de Regulamento foram 
aprovados por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO 7 – Proposta N.º 8-A / VML / 2006 – Adenda – Proposta N.º 7 / VML / 2006 --------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
--- “Tendo em conta as competências atribuídas às autarquias pelo Dec. Lei nº 159/99 no âmbito 
dos “Tempos Livres e Desporto”, nomeadamente no que concerne ao planeamento, gestão e 
investimentos em instalações e equipamentos para a prática desportiva e recreativa; ---------------  
--- Tendo em conta, que se realizaram e agora se concluíram obras de beneficiação no 
Complexo Desportivo Municipal, nomeadamente na cobertura da piscina; ------------------------------  
--- Tendo em conta que estas obras irão permitir uma maior utilização do equipamento, exigindo 
simultaneamente maior capacidade na sua gestão; -------------------------------------------------------------  
--- Tenho a honra de propor uma adenda à proposta nº 8-A/VML/2005 para: ---------------------------  
--- A venda de material desportivo conforme tabela anexa. ---------------------------------------------------  
--- A actualização da tabela referente à utilização do Ginásio do Complexo de Piscinas de 
Azambuja.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Piscinas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Tabela --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fraldas (Fato de Banho) para Bebés 10,00 € 
Toucas de Silicone   4,00 € 
Caixas de Tampões para Ouvidos   2,50 € 

--- Ginásio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Tabela --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Regime Valor Actual Valor Proposto 
Aulas Individuais   3,99 €   4,00 € 
1 X Semana (4 aulas) 15,96 € 16,00 € 
2 X Semana (8 aulas) 21,45 € 21,50 € 
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3 X Semana (12 aulas) 26,44 € 26,50 € 
4 X Semana (16 aulas) 31,42 € 31,50 € 
5 X Semana (20 aulas)   32,42 €   33,00 € 
   
Seguro Anual    7,00 €    7,00 € 
--- Descontos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Funcionários da CMA – 25% ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta à votação a Proposta n.º 7 / VML / 2006 foi aprovada por unanimidade. ---------  
PONTO 8 – Informações ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que os Srs. Vereadores sem pelouros poderiam apresentar 
propostas para as sessões de Câmara.  ---------------------------------------------------------------------------  
8.1. Vereadora Ana Maria Correia Ferreira----------------------------------------------------------------------  
--- “Pedido de suspensão de mandato entre 21 e 28 de Fevereiro de 2006” -----------------------------  
--- Uma vez posto a votação foi o pedido de suspensão de mandato aprovado por unanimidade.  
8.2. Departamento de Urbanismo ----------------------------------------------------------------------------------  
--- “Ponto de situação dos Planos de Pormenor” -----------------------------------------------------------------  
--- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  
--- ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA  -------------------------------------------------------------------------  
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Encerramento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Eram dezoito horas e vinte minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião. ----  
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ---------------------------------------------------------------------------------  
  


