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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 03 DE ABRIL DE 2006. -------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze 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. ------------------------------------------------------ 
--- COMUNICAÇÃO SOCIAL – Estiveram presentes representantes dos jornais “ Fundamental”, 
“Vida Ribatejana”, “Correio de Azambuja” e “ O Mirante”, e da “Rádio Ribatejo”. ---------------------- 
--- 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 ------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. José Caetano questionou para quando a correcção das curvas da rua principal para as 
transversais pois, por exemplo, o carro do lixo tem dificuldades em circular devido às curvas 
serem muito estreitas. Ainda sobre esta intervenção afirmou achar estranho que tendo a Câmara 
feito a obra ao pé das torres, tenha agora que ser o construtor da torre a complementar o 
desnível do parqueamento para a estrada. Fez também referência à intervenção da GNR em 
Azambuja, considerando no mínimo esquisito tê-los visto, à hora do serviço e fardados, no 
Intermarché a fazer compras e não compreende que ao fim-de-semana, altura em que há maior 
movimento nocturno, não haja policiamento. Lamentou o fim do TUA mas considera que este 
serviço deveria satisfazer as necessidades da população, principalmente em hora de ponta. ------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que haverá a rectificação das curvas, numa primeira fase houve 
a reparação do pavimento da rua e agora a Câmara está a decidir quais as curvas que 
necessitam ser corrigidas. Sobre as torres, os empreendedores têm responsabilidades e 
obrigações na construção de espaço público, assim a Câmara entendeu que devia ser o 
empreendedor o responsável e retirar a empreitada do programa POLIS.-------------------------------   
--- Relativamente à GNR, considera que não responde às necessidades da vila, quer em termos 
quantitativos, quer em termos de capacidade de intervenção. Tem havido contactos 
permanentes com o comando da GNR, por exemplo, sobre os actos de vandalismo no Jardim 
Urbano de Azambuja, que no seu entender também reflectem falta de educação e de civismo. 
Face à intervenção do Sr. José Caetano, pediu licença para, evocando a mesma, solicitar por 
escrito, ao comando da GNR, explicações sobre os agentes que na hora de serviço estão às 
compras no Intermarché.---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre o TUA, o Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que ao fim de nove meses de 
experiência, a Câmara verificou que havia alterações a fazer, quer em termos de percurso, quer 
em termos de horários, que estão a ser testados. -------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre aconselhou que as pessoas lesadas pelos actos de vandalismo 
apresentem queixa, independentemente da pouca intervenção das autoridades porque trata-se 
de uma infracção que exige a participação ou queixa para ter alguma andamento. Chamou a 
atenção para o facto da GNR, sendo um corpo militarizado está sujeito a um conjunto de 
requisitos funcionais de dedicação exclusiva, o que faz com que não tenha horário de trabalho 
(começa às 0 horas e termina às 24 horas) daí, serem vistos às compras.------------------------------  
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--- Interveio o Sr. Daniel Claro, que como representante da ACISMA, achou estranho ir-se 
discutir e votar o Regulamento de Venda Ambulante porque considera que a reunião com a 
Câmara foi inclusiva julgando que haveriam outras reuniões.-----------------------------------------------  
--- A segunda questão não tem nada a ver com a Câmara Municipal mas é conveniente que as 
pessoas tenham a noção do que se passa. A ACISMA tem cerca de 7.000 horas de formação 
profissional, tem contrato assinado com o Estado para nove cursos de formação, um curso 
conjuntamente com a Santa Casa da Misericórdia (que dá equivalência ao 9º ano) e um curso, 
de assistente comercial e de delegado comercial, exclusivo da ACISMA (com equivalência ao 9º 
ano). Há cerca de nove meses recebeu um ofício do Estado a autorizar os cursos e davam um 
prazo de 90 dias para de iniciarem, os cursos começaram em meados de Setembro, e desde 
então a ACISMA não recebeu um tostão das verbas que estão contratualizadas, estando à beira 
de suspender os cursos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente afirmou estar solidário com a ACISMA e como tal, solicitou informação de 
onde está encalhado para a Câmara tentar mover algumas influências e desencalhar o subsídio.  
--- Sobre o Regulamento de Venda Ambulante, o Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que 
houve reuniões dos técnicos da Câmara com os Srs. Presidente das Juntas de Freguesia e com 
a ACISMA, depois o Regulamento esteve 30 dias em discussão pública para recolha de 
reclamações e sugestões, tendo as Juntas da Maçussa e de Aveiras de Cima apresentado 
sugestões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre lamentou a posição do Estado perante a ACISMA, pois 
prejudica as pessoas que beneficiam da formação. -----------------------------------------------------------    
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- O Senhor Presidente enalteceu toda a organização da Semana da Juventude (quer da 
Câmara, quer das Associações), que provaram que apesar dos poucos meios financeiros, é 
possível fazer actividades de mobilizam os jovens do Concelho. ------------------------------------------  
--- Informou que o Município de Azambuja, foi considerando, pelo Instituto Fontes Pereira de 
Melo (Instituto de estudos autárquicos), um dos 10 Municípios por Excelência do País, em 
função do trabalho desenvolvido nos últimos anos e de acordo com determinados critérios de 
avalização.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Moção que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 
--- Moção ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Como tem sido largamente noticiado, as Associações de Agricultura, mantêm um diferendo 
com o Governo relativo à atribuição de subsídios das chamadas medidas agro-ambientais. ------- 
--- Tal situação levou a Associação de Criadores de Touros de Lide a comunicar aos diversos 
Municípios com feiras de cariz vincadamente tauromáquica, a sua intenção de impedir a 
participação dos campinos e a cedência de jogos de cabrestos para essas Feiras.------------------- 
--- Independentemente da justeza de medidas que contribuam para um melhor equilíbrio social 
de apoios financeiros e uma melhoria das condições ambientais da prática da agricultura, 
entende-se que, como em qualquer situação, as regras de atribuição não devem prejudicar 
equilíbrios, consensos e compromissos já anteriormente conseguidos. ---------------------------------- 
--- Nestas condições, a Câmara Municipal de Azambuja decide:------------------------------------------- 
--- 1. Lamentar que os reflexos de conflitos que nada têm que ver com as Câmaras e com as 
populações abrangidas por estas decisões se venham a abater sobre a realização das feiras 
ribatejanas, momentos únicos de exaltação das tradições da cultura da nossa região.--------------- 
--- 2. Solicitar ao Governo a resolução rápida do problema, tendo em vista não só as questões 
anteriormente levantadas, como também no sentido de prevenir e estimular um sector de 
actividade tão importante para a economia da Região. ------------------------------------------------------- 
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---- 3. Desenvolver diligências, junto da Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo e de outros 
Municípios, para que os Municípios com problemas do tipo do identificado desenvolvam acções 
no sentido de apoiar a resolução do conflito.-------------------------------------------------------------------- 
--- 4. Enviar esta Moção a todos os intervenientes.”----------------------------------------------------------- 
--- Há um conflito entre as Associações de Agricultores e o Ministério da Agricultura 
relativamente ao pagamento dos subsídios das medidas Agro-ambientais (conjunto de medidas 
contratualizadas com sentido de se fazer uma prática agrícola mais amiga do ambiente, embora 
menos rentável), em função deste conflito a Associação dos Criadores de Toiros decidiu não 
autorizar a participação de campinos e a cedência de cabrestos para as feiras ribatejanas 
(Colete Encarnado, Feira de Maio, Feira de Alcochete e Feira de Santarém). Tendo esperança 
que a situação se resolva até à Feira de Maio, apesar da Câmara estar a estudar esquemas 
alternativos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre considerando esta questão preocupante porque a 
PAC – Política Agrícola Comum é complicada, com problemas multifacetados. Fazendo votos 
para que se possa contar com os campinos na Feira mas sem ressalva relativamente ao 
conflito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que a ressalva está no texto da Moção, que diz: “(…) 
independentemente da justeza das medidas que contribuam para o melhor equilíbrio social de 
apoios financeiros.”, esta situação pode vir a reflectir-se nos Municípios e nas suas feiras 
tradicionais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos afirmou que à semelhança do que disse o Sr. Daniel 
Claro, é pena que este Governo comece a habituar-se a não cumprir com os compromissos 
assumidos. Dando total apoio à Moção pois quer que a Feira decorra o melhor possível e que 
estes conflitos sejam dirimidos.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Moção aprovada por unanimidade. ------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente informou que esteve, juntamente com o Sr. Pedro Cardoso, numa 
reunião com o novo administrador da CLC, Dr. Manuel Ramalho e com o responsável pela 
segurança, Eng. Fialho na qual foram informados que o problema com o gás voltou a acontecer, 
tendo já devolvido todo o gás que provocou a irritabilidade nos trabalhadores, houve um período 
em que os funcionários trabalharam com máscaras (a conselho da médica e da delegada de 
saúde). As análises que os trabalhadores fizeram ainda são conhecidos os resultados, doa 
quais a CLC dará conhecimento à Câmara. --------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a intervenção do Sr. José Caetano, o Sr. Vereador António José Matos afirmou ter 
estado presente quando houve os desacatos, a intervenção da GNR foi célere e todas as 
pessoas lesadas fizeram uma participação. --------------------------------------------------------------------- 
--- Informou que o Grupo de Teatro da Casa do Povo de Aveiras de Cima ficou em 1º lugar num 
concurso do INATEL. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Solicitou informação sobre quantas casa arrendadas tem a Câmara e qual a situação dessas 
rendas (se estão pagas ou não). Sobre o porquê das luzes da chaminé do jardim Urbano nunca 
terem sido acesas. Sobre os esgotos dos Casais de Baixo, se já foi realizado o estudo no 
sentido de construir um colector conjunto para as seis pessoas que não conseguem ligação ao 
novo esgoto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- No dia 26/03/2006, de madrugada, houve uma explosão nos balneários públicos, pelo visto 
bastante violenta porque a porta do balneário foi arremessada contra a parede da igreja, isto 
para dizer que, talvez por situações destas, os encarregados de educação da escola da Socasa 
tenham ficado incomodados porque as botijas de gás estarem tão próximas da escola. 
Pretendendo saber se já foi levantado algum inquérito para saber as causas da explosão.--------- 
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--- Relembrou a conversa tida depois da tomada de posse do Conselho Consultivo da EMIA 
sobre as casas danificadas no centro da vila, em que se falou das sociedades de reabilitação 
urbana, como o Sr. Presidente informou que tinha encomendado um estudo à Lusófona para 
tratar deste assunto, deixa este lembrete para que a Câmara seja célere porque Azambuja e 
todas as zonas históricas do concelho estão a ficar demasiado degradas e velhas. ------------------ 
--- Na última sessão de Câmara falou-se no tempo de espera na U.A.P. – Unidade de 
Atendimento ao Público, tendo a informar que foi lá tirar o registo criminal e o tempo de espera 
foi zero, depois foi pedir uma planta de localização tendo sido logo atendido, mas neste caso as 
suas pretensões não foram atendidas porque não queria apenas a parte cartográfica, queria 
também o cadastro, assim, numa perspectiva de melhoramento deixa também esta sugestão. --- 
--- Para concluir, solicitou esclarecimentos acerca do lancil acima do passeio, na Rua Almeida 
Grandella (em frente à funerária), em Aveiras de Cima, que tem provocado algumas quedas e 
acerca da repavimentação em Vale do Brejo.------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente afirmou estar muito orgulhoso do Grupo de Teatro da Casa do Povo de 
Aveiras de Cima e informou a participação activa da Câmara, que dotou o anfiteatro da Casa do 
Povo com os meios necessários para se ter uma excelente casa de espectáculos, num subsídio 
que atingiu os 10.000 contos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- É do conhecimento público que a ACORIL está com problemas conjunturais, tendo a Câmara 
acompanhado toda a situação, quer pressionando a administração da ACORIL, quer antevendo 
formas de actuação através dos seus consultores jurídicos. Estão também acauteladas as duas 
grandes empreitadas adjudicadas à empresa.------------------------------------------------------------------ 
--- Não considera que o Jardim Urbano esteja mal iluminado mas concorda com a entrada em 
funcionamento dos focos da chaminé. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- A explosão dos balneários nada tem a ver com a escola da Socasa, pois o que houve foi uma 
acumulação de gás devido ao mau funcionamento do esquentador. Foi aberto um inquérito para 
averiguar toda a situação.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em relação à sociedade de reabilitação urbana, a sua perspectiva é constituir duas zonas 
desta, numa primeira fase, no núcleo central histórico de Azambuja e numa segunda fase, no 
“miolo” de Aveiras de Cima. Existe um estudo feito graciosamente pela Lusófona (empresa que 
funciona no âmbito da Universidade), do qual se conclui que Azambuja é um município muito 
pequeno. Poderia a sociedade de reabilitação urbana ser constituída ao nível da CULT, tendo 
sido discutido na CULT e o resultado é que, nos termos da Lei, tem que haver uma sociedade 
por município, o que poderá acontecer é a montagem de todo o esquema societário 
(constituição de núcleos técnicos de apoio) ser contratada pela CULT. No caso de Azambuja, 
após parecer jurídico, pensa avançar com a sociedade de reabilitação urbana.------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente informou que antes de avançar com o projecto dos esgotos de Casais 
de Baixo tem que ficar definido se as pessoas que estão envolvidas neste projecto estão na 
disposição de cederem o terreno para a Câmara fazer toda a estrutura.--------------------------------- 
--- As ruas de Vale do Brejo e de Tagarro serão repavimentadas após a Feira de Maio, pois todo 
o pessoal da Câmara está requisitado para a montagem e desmontagem de toda a infra-
estrutura da Feira de Maio. Estas ruas serão repavimentadas com equipamento e com pessoal 
da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal prestou informações adicionais relativamente ao Grupo de Teatro 
da Casa do Povo de Aveiras de Cima. Este espectáculo insere-se no III Encontro de Teatro de 
Amadores, agora, o Grupo vai andar nas freguesias a fazer apresentações. Foi com muito 
orgulho que assistiu, juntamente com o Sr. Vereador José Manuel Pratas e com o Sr. Presidente 
da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima ao concurso do INATEL, na Expo e viu o Grupo de 
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Teatro sagrar-se campeão nacional. Os subsídios anuais a atribuir a todas as colectividades 
provêm de um conjunto de normas que foram aprovadas em sessão de Câmara mas o ofício 
enviado pela Casa do Povo terá que ser alvo de parecer técnico, pois destina-se a aquisição de 
luzes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que no Dia Mundial da Floresta, percorreu, 
juntamente com a Sra. Vereadora Ana Ferreira, as freguesias de Aveiras de Cima, Vale do 
Paraíso e Aveiras de Baixo, tendo sido muito bem recebidos, tendo até recebido por parte de 
uma criança, com mais ou menos 8 anos, os parabéns pela iniciativa o que o deixou muito 
sensibilizado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Em relação aos ecopontos e contentores verdes, houve um investimento de 1.103 
contentores, o que dá uma recolha de cerca de 40 toneladas/ dia. Os conjuntos (3) dos 
ecopontos estão distribuídos (por freguesia) da seguinte forma: Alcoentre (10), Aveiras de Cima 
(14), Aveiras de Baixo (3), Azambuja (18), Maçussa (2), Manique do Intendente (6), Vale do 
Paraíso (2), Vila Nova da Rainha (3) e Vila Nova de São Pedro (4). Estatisticamente a freguesia 
mais beneficiada é Vila Nova de São Pedro que tem 4 ecopontos para 181 habitantes, a mais 
prejudicada é Vale do Paraíso e a que faz mais recolha per capita é a Maçussa. --------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre afirmou ter lido nos jornais que em Vila Franca de Xira o 
Governo concedeu benefícios fiscais a uma empresa, o que “amputou” uma grande fatia 
prevista para entrar nos cofres da Câmara, o que inviabilizou a execução de algumas obras que 
já estavam previstas, mas a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
conseguiu que o Governo concedesse medidas de compensação, para este corte nas receitas 
fiscais, estas medidas passam por permitir à Câmara um endividamento em montante idêntico à 
receita fiscal perdida. Considera que é uma solução engenhosa mas deixa esta sugestão à 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco realçou a falta de verba com 
a qual a Comissão se depara, pois as verbas do fundo de maneio (para auxílios inopinados e 
para situações de limite) têm-se revelado escassas, assim chama a atenção do Sr. Presidente 
para que seja enquadrada uma solução, dado que o número de processos estão em incremento. 
--- Solicitou informação sobre: os consumos de água em empresas industriais na freguesia de 
Azambuja; a gestão do Pátio Valverde; o resultado da reunião com a administração da OPEL e 
o que se passa com a ACORIL e com a construção da rotunda nascente. ------------------------------ 
--- Para concluir fez referência aos 30 da Constituição da República pós 25 de Abril, 
considerando que deveria ser feita uma iniciativa, não só com o intuito de divulgar o texto 
constitucional, mas também, por exemplo, convidar um dos constituintes a falar sobre a 
Constituição da República. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente informou que a Câmara fornecerá todos os elementos solicitados pelo Sr. 
Vereador António Nobre (consumo de água a empresas industriais e os elementos sobre a 
gestão do Pátio Valverde).------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a reunião com a administração da OPEL, considera que neste momento não deve 
divulgar publicamente os resultados porque não está nada decidido sobre uma eventual 
deslocação ou encerramento da OPEL. Como próximo passo a seguir, solicitou uma reunião 
com o Sr. Ministro da Economia, estando a aguardar a sua marcação. ---------------------------------- 
--- Os 30 anos da Constituição têm sido aflorados nalguns projectos educativos nas escolas, não 
como um projecto autónomo mas integrado noutras iniciativas.-------------------------------------------- 
--- A ACORIL está numa situação difícil e a empreitada da rotunda nascente foi suspensa. Uma 
vez que decorre o prazo de execução da obra, a Câmara não poderá actuar.-------------------------- 
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--- Para concluir, em relação ao prémio de Município por Excelência vai haver uma 
comemoração promovida pelo Instituto para descerramento de uma placa, assim, os critérios 
estão claramente definidos na documentação que será enviada pelo Instituto Fontes Pereira de 
Melo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja não necessita de beneficiar das contrapartidas que a 
Câmara de Vila Franca de Xira teve porque tem a capacidade de endividamento a vinte e tal por 
cento, assim não necessita aumentar a capacidade, até porque não é benefício nenhum porque 
a Câmara vai ter que pagar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira afirmou partilhar da opinião do Sr. Vereador José Manuel 
Pratas quanto ao Dia da Floresta, pois foi de facto uma manhã muito interessante e bem 
sucedida, a avaliar pela receptividade que tiveram nas diferentes escolas. ----------------------------- 
--- Foi interpelada por duas encarregadas de educação da escola EB1 de Aveiras de Cima, que 
questionaram se há algum problema com o fornecimento de leite às escolas. ------------------------- 
--- Sobre a Comissão de Acompanhamento de Crianças e Jovens em Risco, o Sr. Vice-
presidente informou que a Câmara tem cumprido o protocolo com o IDS, nomeadamente, 
disponibilidade de instalações, mobiliário, telefone, fax, fotocopiadora, computador, impressora, 
água, electricidade, despesas de telefone e fax, material de escritório, assim como tem uma 
viatura à disposição da Comissão e paga o combustível, tem também um funcionário 
administrativo a fazer serviço na Comissão. Mas vai efectuar diligências no sentido de ver se 
consegue que o IDS transfira mais dinheiro para a Comissão. Neste momento os casos são 
referenciados com maior rapidez porque houve a preocupação de fazer algumas reuniões com 
as Associações da Cruz Vermelha e dos Bombeiros para lhes dar a conhecer esta Comissão e 
para quando se aperceberem de alguma caso, comunicarem para ser sinalizado. -------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal informou que o leite escolar não é gerido pela Câmara, é gerido 
pelos Agrupamentos Escolares, mas não existe indicação na Câmara que haja algum problema 
no fornecimento de leite às escolas.-------------------------------------------------------------------------------     
--- O Sr. Presidente informou que houve no passado sábado eleições para o próximo triénio dos 
corpos dirigentes da Associação dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, assim felicita a lista 
vencedora e espera manter o mesmo sentido de colaboração e cooperação entre as duas 
entidades, nomeadamente, com o Grupo de Intervenção Permanente. ---------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------                                

ORDEM DO DIA 
PONTO 1 – EMIA – Contratos Adicionais --------------------------------------------------------------------  
--- 1.1. Empreitada de Cobertura das Piscinas Municipais – Proposta N.º 25 / P / 2006 -------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, pela proposta 91/P/2004, de 24 de Setembro de 2004, a Câmara 
Municipal de Azambuja aprovou solicitar à EMIA, E.M. proposta para a realização da Empreitada 
de Cobertura das Piscinas Municipais; --------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, pela proposta nº 16/P/2005, de 18 de Fevereiro de 2005, foi aprovado que 
esse projecto fosse levado a cabo nos termos constantes da Proposta de Enquadramento 
Financeiro, relativa a esta obra, apresentada pela EMIA, E.M.; -------------------------------------------- 
--- Considerando as razões constantes da Informação nº 5/2006 da EMIA, E.M.; --------------------- 
--- Considerando o memorando, cuja cópia se anexa, da empresa PLAGEC, Lda., responsável 
pela fiscalização da referida obra e no qual se encontram discriminados todos os trabalhos 
adicionais efectuados pela empresa ANDRAL, Lda., juntamente com o valor global destes 
trabalhos e que o referido memorando foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de 
Administração da EMIA, E.M. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Que a Câmara aprove e autorize o presente Plano de Enquadramento relativo aos 
trabalhos adicionais efectuados na referida empreitada, nos seus termos: ------------------------------ 
--- a) Custo adicional da obra: 80.253,95€ (Oitenta mil duzentos e cinquenta e três euros e 
noventa e cinco cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- b) Custo global do adicional para a Câmara: 84.266,65€ (Oitenta e quatro mil duzentos e 
sessenta e seis euros e sessenta e cinco cêntimos);---------------------------------------------------------- 
--- c) Transferências a efectuar para a EMIA, E.M.: 30 prestações iguais semestrais postecipadas 
de 3.775,55€ (três mil setecentos e setenta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos) cada. --- 
--- 2. Que a Câmara aprove e autorize, de forma expressa e irrevogável, o cumprimento do 
cronograma financeiro anexo à Proposta de Enquadramento Financeiro, e bem assim, a 
realização das transferências compensatórias nos termos das Cláusulas VII e VIII das Cláusulas 
Gerais do Contrato-Programa aprovado.” ------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Presidente dizendo que esta proposta diz respeito a trabalhos a mais na 
empreitada da EMIA, “Cobertura das Piscinas Municipais”. Esta obra tinha algumas 
especificidades porque resultou de um concurso lançado em 2000 pela Câmara, que entretanto 
seleccionou um dos candidatos mas houve outro que interpôs recurso em Tribunal, que demorou 
este tempo a decidir pela anulação da decisão da Câmara e pela adjudicação ao concorrente 
que tinha protestado a empreitada. Entretanto a piscina foi-se degradando (conforme relatórios 
da fiscalização e da direcção técnica da EMIA), nomeadamente no que diz respeito a drenos, 
vigas de fundação, redes de circulação, pavimentação, caixas e tampas de esgoto e daí os 
trabalhos a mais que atingiram 23% da empreitada inicial. -------------------------------------------------- 
--- Afirmou o Sr. Vereador António Nobre que as propostas de trabalhos a mais começam a ser 
recorrentes, quer nas empreitadas levadas a cabo pelo Município e agora nas empreitadas da 
EMIA, o que o deixa preocupado porque uma das razões subjacentes à criação da EMIA foi 
operacionalizar a execução das obras. Neste caso deveria ter havido uma reavaliação do 
projecto, uma vez que já tinha sido aprovado há 5 ou 6 anos e que a fundamentação dos 
trabalhos a mais é atribuída a problemas de projecto, que nesta empreitada são de 23% do custo 
total da obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Acrescentou o Sr. Presidente que em 2000 o concurso já estava feito, com a listagem de 
preços unitários e com as intervenções, tendo sido transplantado para 2005, daí a degradação 
das condições iniciais. Referiu ainda que todos os preços unitários, quer sejam de trabalhos 
contratualmente previstos, quer seja, trabalhos novos, passam pela crivagem dos serviços 
técnicos da Câmara, ou seja, não são aceites quaisquer propostas da EMIA sem que os serviços 
camarários tomem posição. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos, no que diz respeito a esta proposta, afirmou estar tudo 
muito bem mas começa a ser estranho que quase todos os trabalhos a mais são próximos dos 
25% (limite). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Presidente dizendo que já foram analisadas cinco empreitadas da EMIA, duas 
foram muito próximas dos 25% (esta proposta e outra) mas as outras três foram de 0%, 5% e 
10% portanto não são todas próximas do limite. Desafiou ainda o Sr. Vereador a fazer uma 
análise (a qualquer Câmara ou Organismo do Estado) e verificar se existe alguma empreitada 
que não tenha trabalhos a mais, são generalizadamente coisas que decorrem durante a fase da 
obra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre apresentou a declaração de voto que a seguir se transcreve: --  
--- “A presente proposta envolve encargos financeiros para o Municípios de natureza creditícia, 
os quais não respeitam as disposições previstas na Lei do Orçamento de Estado para 2006, 
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designadamente no art.º 33º, já que, como eles relevam para efeitos de endividamento 
camarário, não estando observado esse pressuposto, a proposta é efémera de ilegalidade.” ------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 25 / P / 2006 aprovada por maioria com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), duas abstenções (Grupo do PSD) e um voto contra (Grupo da 
CDU). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
–-- 1.2. – Empreitada de Concepção/construção de Estradas Municipais – Proposta N.º 26 / 
P / 2006   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, pela proposta 91/P/2004, de 24 de Setembro de 2004, a Câmara 
Municipal de Azambuja aprovou solicitar à EMIA, E.M. proposta para a realização da Empreitada 
de Concepção/ Construção de Estradas Municipais;---------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, pela proposta nº 44/P/2005, de 6 de Maio de 2005, foi aprovado que esse 
projecto fosse levado a cabo nos termos constantes da Proposta de Enquadramento Financeiro, 
relativa a esta obra, apresentada pela EMIA, E.M.;------------------------------------------------------------ 
--- Considerando o memorando, cuja cópia se anexa, da empresa ALPHALINK, responsável pela 
fiscalização da referida obra e no qual se encontram discriminados todos os trabalhos adicionais 
efectuados pela empresa ACORIL – Empreiteiros, S.A., juntamente com o valor global destes 
trabalhos e que o referido memorando foi aprovado com o voto da maioria dos membros do 
Conselho de Administração da EMIA, E.M.. --------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Que a Câmara aprove e autorize o presente Plano de Enquadramento relativo aos 
trabalhos adicionais efectuados na referida empreitada, nos seus termos: ------------------------------ 
--- a) Custo adicional da obra: 34.449,62€ (trinta e quatro mil quatrocentos e quarenta e nove 
euros e sessenta e dois cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Custo global do adicional para a Câmara: 36.172,10€ (trinta e seis mil cento e setenta e 
dois euros e dez cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Transferências a efectuar para a EMIA, E.M.: 20 prestações iguais semestrais postecipadas 
de 2.083,40€ (dois mil e oitenta e três euros e quarenta cêntimos) cada.-------------------------------- 
--- 2. Que a Câmara aprove e autorize, de forma expressa e irrevogável, o cumprimento do 
cronograma financeiro anexo à Proposta de Enquadramento Financeiro, e bem assim, a 
realização das transferências compensatórias nos termos das Cláusulas VII e VIII das Cláusulas 
Gerais do Contrato-Programa aprovado.” ------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Presidente informando que esta proposta também diz respeito a trabalhos a 
mais noutra empreitada da EMIA, que atinge 11% do valor da “Empreitada de Concepção/ 
Construção de Estradas Municipais”, num total de três estradas no norte do Concelho (Arrifana/ 
Póvoa de Manique, Arrifana/ Arrouquelas e Vale de Judeus/ Tagarro). Estes trabalhos a mais 
têm a ver com a necessidade de aumentar o número de serventias, com as implicações que isso 
teve em termos de drenagem de águas pluviais, de alteração do diâmetro de uma passagem 
hidráulica e do dreno periférico junto a Tagarro, houve também a necessidade de construção de 
valetas em betão devido a efeitos de erosão. ------------------------------------------------------------------- 
--- Afirmou o Sr. Vereador António Nobre que mais uma vez está presente uma proposta cuja 
responsabilidade pelo acréscimo dos trabalhos a mais tem a ver com a actividade desenvolvida 
pela Câmara, pois na informação fala-se de um levantamento topográfico que não compreendeu 
determinados pressupostos. Agora a Câmara é confrontada com um pedido da EMIA para 
execução de trabalhos a mais com o custo de 34.449 euros, considerando lamentável de tal 
suceda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos verificando que nesta proposta há um desvirtuar 
do concurso inicial pois neste caso os trabalhos a mais (número de serventias, alteração do 
diâmetro da passagem hidráulica, dreno periférico e revestimento das valetas em betão) eram 
previsíveis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que só foi detectada a necessidade de valetas em betão 
quando houve uma chuvada muito forte que arrastou os inertes, já durante a execução da obra. 
Quanto aos pontões, foi realizado um levantamento topográfico mas com o alargamento das 
estradas houve pessoas (que cederam terrenos à Câmara) que ficaram com um declive maior 
para entrarem nas suas propriedades, daí surgirem mais serventias.------------------------------------- 
--- A título de complemento dos esclarecimentos prestados o Sr. Vereador José Manuel Pratas 
informou que para construção destas três estradas, apenas houve uma pessoa que exigiu 
dinheiro (2.000 euros), todas as outras cederam os terrenos. ---------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos afirmou haver alguma confusão, pois não está contra as 
pessoas, considera apenas que houve uma deficiência de projecto, que não previu estas 
situações e agora discute-se novamente uma proposta de trabalhos a mais.--------------------------- 
--- Concluiu o Sr. Presidente que foram realizados um levantamento topográfico, um projecto e 
um determinado traçado, posteriormente, no decurso da obra, chegou-se à conclusão que 
nalguns casos era possível, com recurso a cedências de terrenos, corrigir o traçado inicial, 
resultando benefícios e encargos dos quais resultam estes trabalhos a mais.--------------------------    
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 26 / P / 2006 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), duas abstenções (Grupo do PSD) e um voto contra (Grupo da 
CDU). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 2 – Empreitada “Rede de Drenagem das Águas Pluviais na Vila de Aveiras de 
Cima – Prorrogação de Prazo – Proposta N.º 12 / VP-LS / 2006---------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O empreiteiro Construções Vieira Mendes, Lda., da empreitada E77/04 – Rede de Drenagem 
das Águas Pluviais na Vila de Aveiras de Cima, solicitou uma prorrogação do prazo global de 
execução dos trabalhos em 132 dias;----------------------------------------------------------------------------- 
--- Existe uma rede de esgoto unitária não cadastrada em toda a área de influência dos 
trabalhos, o que provocou um rendimento bastante abaixo do espectável para o tipo de obra em 
questão; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O colector de esgoto, da rede executada mais recentemente (aprox. 10 anos), encontra-se 
com as caixas de ramal enterradas e muitas das vezes no centro da via, não permitindo a sua 
localização de uma forma rápida e expedita.-------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que a Câmara delibere: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Aprovar a prorrogação do prazo de execução da empreitada E77/04 – Rede de Drenagem 
das Águas Pluviais na Vila de Aveiras de Cima em 132 dias, nos termos do nº 3 do art. 160, em 
articulação com o nº 1 do art. 195 do D. L. 59/99, de 2 de Março, conforme informação do DIOM 
nº 216/2006/DIOM de 01/03/2006.”-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vice-presidente dizendo que esta proposta vem na sequência do pedido de 
prorrogação do prazo da obra de drenagem das águas pluviais em Aveiras de Cima porque o 
empreiteiro tem tido algumas dificuldades derivadas da falta de cadastro da rede de esgotos. 
Assim solicita a prorrogação do prazo por 132 dias.----------------------------------------------------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira apontou a discrepância entre a prorrogação do prazo solicitada 
pelo empreiteiro (132 dias) e a prorrogação da informação do DIOM (até ao dia 30 de Março). --- 
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--- Esclareceu o Sr. Vice-presidente que o prazo da informação começa logo na adjudicação em 
que o empreiteiro tinha 65 dias para fazer a obra, que com a prorrogação solicitada termina no 
dia 30 de Março totalizando 132 dias.----------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que embora consta da proposta o motivo justificativo da 
prorrogação de prazo, deveria também constar ao abrigo de que disposição legal é que 
efectivamente a prorrogação é pedida e concedida.----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente solicitou a introdução do seguinte texto na proposta: “nos termos do nº 
3 do art. 160, em articulação com o nº 1 do art. 195 do D.L. 59/99, de 2 de Março”, que refere 
que em quaisquer situações em que por facto não imputável ao empreiteiro e que se mostre 
devidamente justificado se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor ser alterado, 
deverá aquele apresentar um novo pleno de trabalhos e o correspondente plano de pagamento 
adaptado às circunstancias, devendo o dono da obra pronunciar-se sobre ele no prazo de 22 
dias. Assim como anexos à proposta estão o plano de pagamentos e trabalhos.---------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou se uma rede de esgotos com dez anos não 
deveria ter projecto de modo a estar cadastrada. -------------------------------------------------------------- 
--- Acrescentou o Sr. Presidente que a área de intervenção actual é muito mais ampla que a área 
de intervenção da rede que foi construída há dez anos.------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos disse que na sua opinião este pedido para prorrogação do 
prazo deveria ser votado em sessão de Câmara antes de acabar o prazo, neste caso a 
prorrogação do prazo acabou em 30 de Março. ---------------------------------------------------------------- 
--- Esclareceu o Sr. Presidente que isto é um pró-forma pois desde que os serviços técnicos (que 
acompanham a obra) informem que há razões ponderosas para se fazer a prorrogação do prazo, 
as estruturas políticas aprovam sem qualquer problema. ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos concluiu que apesar de bem fundamentado tecnicamente 
não deveria estar à espera de esgotar os 132 dias para vir à Câmara pedir autorização para 
prolongar o prazo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 12 / VP / 2006 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU e duas abstenções (Grupo do PSD).--------------------------- 
PONTO 3 – Processo de Indemnização – Proposta N.º 13 / VP-LS / 2006 -------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que o munícipe José Manuel de Almeida Rocha, residente na Rua Francisco Almeida 
Grandella, nº 47, em Aveiras de Cima, solicitou à Câmara Municipal de Azambuja, indemnização 
pelos prejuízos sofridos, aquando da inundação da sua casa, sita na mesma rua, com o número 
de polícia 92;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que as inundações ocorreram durante os trabalhos de remodelação viária e construção da 
rede de drenagem de águas pluviais efectuados na referida Rua;----------------------------------------- 
--- Que, após envio do processo à Companhia de Seguros, a mesma, encerrou o processo sem 
haver lugar ao pagamento de qualquer indemnização; ------------------------------------------------------- 
--- O parecer jurídico do Dr. Manuel Rodrigues, em anexo.-------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja indemnize o munícipe, no valor de 452,05€.”------------- 
--- Interveio o Sr. Vice-presidente explicando que esta proposta vem no sentido de indemnizar 
um munícipe de Aveiras de Cima que sofreu uma inundação no consultório, aquando das últimas 
chuvadas ainda no período de requalificação da Rua. O processo foi enviado para parecer 
jurídico que vem no sentido de indemnizar o Sr. em 452 euros.-------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 13 / VP-LS / 2006 aprovada por unanimidade.----- 
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PONTO 4 – Associação Recreativa, Desportiva e Cultural da Maçussa Isenção de Taxas – 
Proposta N.º 14 / VP-LS / 2006 ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que nos termos da alínea a), do nº 4, do artº 64, da Lei das Autarquias Locais é da 
competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, que promovam no Município fins de interesse público; ---------------------------------------- 
--- Que a Associação Recreativa, Desportiva e Cultural da Maçussa, promove no município 
actividades de interesse público; ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que o Regulamento de Abastecimento de Água do Município de Azambuja, não contempla 
tarifas específicas para as Associações, referindo-se apenas à obrigatoriedade de ligação do 
edifício à rede geral (nº 3, do art.º 34, do referido Diploma).------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Associação Recreativa, Desportiva e Cultural da Maçussa, fique isenta do pagamento 
das taxas de ligação e execução do ramal, colocação do contador e dispositivos de utilização, no 
valor total de 787,81€.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente referiu que esta proposta vem no sentido da Câmara isentar a 
Associação Recreativa, Desportiva e Cultural da Maçussa do pagamento da execução do ramal 
e colocação do contador, no valor de 787,81 euros, uma vez que por não estarem previstas no 
Regulamento de Abastecimento de Água, têm que ser decididas em sessão camarária. ------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos afirmou estar favorável a esta isenção mas considera que 
todas as colectividades devem ser tratadas de igual forma e futuramente estas isenções (ligação 
do ramal e colocação de contador) deveriam constar do Regulamento de Abastecimento de 
Água.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se esta ligação é para a obra que a Câmara 
comparticipou há umas sessões atrás. --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente explicou que neste momento há um ramal único que fornece a Junta de 
Freguesia e a Associação agora com este ramal novo que vai ser tirado do colector geral a Junta 
fica com uma ligação e a Colectividade ficará com outra, com mais capacidade de caudal de 
água. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 14 / VP-LS / 2006 aprovada por unanimidade.----- 
PONTO 5 – Regulamento de Venda Ambulante – Proposta N.º 6 / 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 de Venda Ambulante do Concelho de Azambuja. 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A aprovação das alterações introduzidas, aquando do período de discussão pública, ------------ 
--- Que o regulamento seja remetido a Assembleia Municipal para apreciação e aprovação, 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.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Projecto de Regulamento de Venda Ambulante do Concelho de Azambuja ------------------ 
--- Capítulo I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Aspectos Gerais ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 1.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Âmbito de Aplicação----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 1 – O exercício da actividade de venda ambulante no concelho de Azambuja rege-se pelo 
Decreto-Lei n.º 122/79, de 8 de Maio e demais legislação complementar, e pelo disposto no 
presente Regulamento.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – São considerados vendedores ambulantes os que:--------------------------------------------------- 
--- a) Transportando as mercadorias do seu comércio, por si ou por qualquer meio adequado, as 
vendam ao público consumidor pelos lugares do seu trânsito;---------------------------------------------- 
--- b) Fora dos mercados municipais e em locais fixos demarcados pela Câmara Municipal, 
vendam as mercadorias que transportem, utilizando na venda os seus meios próprios ou outros 
que à sua disposição sejam postos pelas referidas câmaras;----------------------------------------------- 
--- c) Transportando a sua mercadoria em veículos, neles efectuem a respectiva venda, quer 
pelos lugares do seu trânsito, quer em locais fixos, demarcados pela Câmara Municipal fora dos 
mercados municipais; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Utilizando veículos automóveis ou reboques, neles confeccionem, na via pública ou em 
locais para o efeito determinados pelas câmaras municipais, refeições ligeiras ou outros produtos 
comestíveis preparados de forma tradicional.------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – Para efeitos da alínea b) do número anterior, na venda ambulante em locais fixos é 
proibida a instalação com carácter duradouro e permanente de quaisquer estruturas de suporte à 
actividade para além das que forem criadas para o efeito.--------------------------------------------------- 
--- 4 – Exceptuam-se do âmbito de aplicação do presente diploma a distribuição domiciliária 
efectuada por conta de comerciantes com estabelecimento fixo, a venda de lotarias, jornais e 
outras publicações periódicas.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 2.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Restrições ao exercício da venda ambulante---------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Sem prejuízo do disposto em legislação especial, o exercício da venda ambulante é 
vedado às sociedades, aos mandatários e aos que exerçam outra actividade profissional, não 
podendo ainda ser praticado por interposta pessoa. ---------------------------------------------------------- 
--- 2 – É proibida, no exercício da venda ambulante, a actividade de comércio por grosso. --------- 
--- 3 – A venda ambulante pode ser restringida, condicionada ou proibida a todo o tempo tendo 
em conta os aspectos hígio-sanitários, estéticos e de comodidade para o público.-------------------- 
--- Capítulo II ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Cartão de Vendedor Ambulante -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 3.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Caracterização------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – O exercício da venda ambulante depende da titularidade de cartão de vendedor 
ambulante, emitido e actualizado pelos serviços competentes da Câmara Municipal, conforme 
modelo anexo constante de anexo ao Decreto-Lei n.º 122/79, de 8 de Maio, pelo período de um 
ano, do qual conste o tipo de venda exercida. ------------------------------------------------------------------ 
--- 2 – O cartão de vendedor ambulante é pessoal e intransmissível, devendo acompanhar 
sempre o vendedor, para apresentação, quando solicitado, às entidades competentes. ------------- 
--- 3 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Presidente da Câmara Municipal poderá 
autorizar que o titular do cartão seja auxiliado por até duas pessoas, devidamente inscritas 
através de modelo fornecido pelos serviços. -------------------------------------------------------------------- 
--- 4 – A Câmara Municipal manterá um registo dos vendedores ambulantes autorizados a 
exercer a sua actividade no concelho de Azambuja. ---------------------------------------------------------- 
--- Artigo 4.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Pedido de cartão de vendedor ambulante-------------------------------------------------------------------- 
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--- 1 – Para concessão de cartão de vendedor ambulante, deverão os interessados apresentar 
nos serviços competentes os seguintes documentos:--------------------------------------------------------- 
--- a) Requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal em impresso próprio fornecido 
pelos serviços municipais; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Fotocópia do Bilhete de Identidade; ------------------------------------------------------------------------ 
--- c) Fotocópia do cartão de contribuinte de pessoa singular; ---------------------------------------------- 
--- d) Declaração de início de actividade, no caso de requererem o cartão pela primeira vez, ou 
declaração comprovativa do cumprimento das obrigações fiscais do último exercício; --------------- 
--- e) Fotocópia do livrete e título de registo de propriedade de unidades móveis sujeitas a 
registo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- f) Duas fotografias tipo passe;----------------------------------------------------------------------------------- 
--- g) Impresso destinado ao registo na Direcção Geral da Empresa; ------------------------------------- 
--- h) Outros documentos necessários que, pela natureza do comércio a exercer, sejam exigíveis 
por legislação especial.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – Para a revalidação do cartão devem os interessados apresentar nos serviços os 
documentos mencionados nas alíneas a), b), c), d) e e) do número anterior. --------------------------- 
--- 3 – No caso de os interessados serem menores de 18 anos, o requerimento referido na alínea 
a) do número anterior deve ser acompanhado de atestado médico comprovativo de que foram 
sujeitos a prévio exame médico que ateste a sua aptidão para o trabalho. ------------------------------ 
--- Artigo 5.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Prazos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Os pedidos de cartão de vendedor ambulante deverão ser decididos pelo Presidente da 
Câmara ou Vereador com competência delegada no prazo de trinta dias, contados a partir da 
recepção do pedido.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – O prazo fixado no número anterior é interrompido pela notificação ao requerente para 
suprir eventuais deficiências do requerimento ou de documentação, começando a correr novo 
prazo a partir da data da recepção nos serviços dos elementos solicitados. ---------------------------- 
--- 3 – A falta de decisão nos termos dos artigos anteriores vale como indeferimento do pedido.-- 
--- 4 – A revalidação do cartão de vendedor ambulante é requerida até trinta dias antes do termo 
do prazo da sua validade, devendo o duplicado do requerimento autenticado pela Câmara 
substituir o cartão para todos os efeitos. ------------------------------------------------------------------------- 
--- Capítulo III ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Exercício da Actividade de Venda Ambulante --------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 6.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Deveres dos vendedores ambulantes ------------------------------------------------------------------------- 
--- No exercício da sua actividade, os vendedores ambulantes ficam obrigados a observar as 
seguintes regras:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Manter os locais de venda em perfeito estado de conservação e limpeza; ----------------------- 
--- b) Apresentar os géneros e os produtos em perfeitas condições de higiene;------------------------ 
--- c) Usar de urbanidade no trato com os clientes, transeuntes, demais vendedores e agentes de 
fiscalização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 7.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Documentos a apresentar---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 - No exercício da sua actividade, o vendedor ambulante deve fazer-se acompanhar, para 
apresentação às entidades competentes para a fiscalização, dos seguintes documentos: ---------- 
--- a) Cartão de vendedor ambulante actualizado; ------------------------------------------------------------- 
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--- b) Facturas ou documentos equivalentes comprovativos da aquisição dos produtos para 
venda ao público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2 – A documentação a que se refere a alínea b) do número anterior deve conter os seguintes 
elementos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Nome e domicílio do comprador;---------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Nome ou denominação social e sede ou domicílio do fornecedor e data da aquisição;-------- 
--- c) Especificação das mercadorias adquiridas, com indicação das respectivas quantidades, 
preços e valores líquidos, desconto, abatimentos ou bónus concedidos e, quando for caso disso, 
das correspondentes marcas, referências e números de série.--------------------------------------------- 
--- Artigo 8.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proibições------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- É proibido aos vendedores ambulantes, designadamente:----------------------------------------------- 
--- a) Exercer a venda ambulante em locais situados a menos de 50 metros de museus, igrejas, 
hospitais, casas de saúde, estabelecimentos de ensino ou edifícios considerados monumentos 
nacionais ou de interesse público, paragens de transportes públicos e estabelecimentos fixos 
que pratiquem o mesmo ramo de comércio;--------------------------------------------------------------------- 
--- b) Estacionar na via pública fora dos locais em que a venda fixa seja permitida, para 
exposição dos artigos à venda;------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Expor, para venda, artigos, géneros ou produtos que tenham de ser pesados ou medidos 
sem estarem munidos das respectivas balanças, pesos e medidas devidamente aferidos e em 
perfeito estado de conservação e limpeza; ---------------------------------------------------------------------- 
--- d) Impedir ou dificultar por qualquer forma o trânsito nos locais destinados à circulação de 
veículos e peões; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- e) Impedir ou dificultar o acesso a meios de transporte e às paragens dos respectivos 
veículos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- f) Impedir ou dificultar o acesso a monumentos e a edifícios públicos ou privados, bem como o 
acesso ou exposição dos estabelecimentos comerciais ou lojas de venda ao público; --------------- 
--- g) Lançar ao solo quaisquer desperdícios, restos, lixos ou outros objectos susceptíveis de 
conspurcarem a via pública;----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- h) Fazer publicidade sonora em condições que possam perturbar o sossego das populações;- 
--- i) Vender em veículos de tracção animal. -------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 9.º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Restrições à venda de produtos -------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – É proibida a venda ambulante dos seguintes produtos:---------------------------------------------- 
--- a) Carnes verdes, ensacadas, fumadas e enlatadas e miudezas comestíveis;---------------------- 
--- b) Bebidas, com excepção de refrigerantes e águas minerais quando nas suas embalagens 
de origem, da água e dos preparados com água à base de xaropes e  no âmbito da actividade 
referida na alínea d) do n.º 2 do artigo 1º;------------------------------------------------------------------------ 
--- c) Medicamentos e especialidades farmacêuticas;--------------------------------------------------------- 
--- d) Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, parasiticidas, raticidas e semelhantes; - 
--- e) Sementes, plantas e ervas medicinais e respectivos preparados; ---------------------------------- 
--- f) Móveis, artigos de mobiliário, colchoaria e antiguidades; ---------------------------------------------- 
--- g) Tapeçarias, alcatifas, carpetes, passadeiras, tapetes, oleados e artigos de estofador;-------- 
--- h) Aparelhagem radioeléctrica, máquinas e utensílios eléctricos ou a gás, candeeiros, lustres, 
seus acessórios ou partes separadas, e material para instalações eléctricas; -------------------------- 
--- i) Instrumentos musicais, discos e afins, outros artigos musicais, seus acessórios e partes 
separadas;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- j) Materiais de construção, metais e ferragens; ------------------------------------------------------------- 
--- k) Veículos automóveis, reboques, velocípedes com ou sem motor e acessórios; ----------------- 
--- l) Combustíveis líquidos, sólidos e gasosos, com excepção do petróleo, álcool desnaturado, 
carvão e lenha; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- m) Instrumentos profissionais e científicos e aparelhos de medida e verificação com excepção 
das ferramentas e utensílios semelhantes de uso doméstico ou artesanal;------------------------------ 
--- n) Material para fotografia e cinema e artigos de óptica, oculista, relojoaria e respectivas 
peças separadas ou acessórios; ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- o) Borracha e plásticos em folha ou tubo ou acessórios; ------------------------------------------------- 
--- p) Armas e munições, pólvora e quaisquer outros materiais explosivos ou detonantes; ---------- 
--- q) Moedas e notas de banco.------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2 – Além dos produtos referidos no número anterior, poderá ser proibida a venda de outros, a 
fixar por edital. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 10.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Horário---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – A venda ambulante exerce-se nos limites máximo e mínimo do horário praticado pelos 
estabelecimentos comerciais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – Aos domingos e feriados é permitida a venda ambulante entre as 8h e as 20h de artigos 
de artesanato, quinquilharias, produtos comestíveis preparados, produtos hortícolas, frutas, 
flores e águas minerais e refrigerantes em embalagens de origem. --------------------------------------- 
--- 3 – Nos locais onde se realizem espectáculos públicos, desportivos, artísticos ou culturais, e 
nas suas áreas adjacentes, é permitida a venda dos artigos referidos no número anterior desde 
uma hora antes até uma hora depois do espectáculo. -------------------------------------------------------- 
--- Artigo 11.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Locais de venda ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – O exercício da venda ambulante nos termos das alíneas b), c), d) e e) do n.º 2 do art. 1.º 
só é permitida nas zonas definidas pela Câmara Municipal, a fixar em edital, ouvidas as Juntas 
de Freguesia e as associações representativas do comércio no concelho de Azambuja. ------------ 
--- 2 – Nas localidades dotadas de mercados com instalações próprias só é permitida a venda 
ambulante de produtos que se vendam nesses mercados quando neles não existirem lugares 
vagos para venda fixa desses produtos. ------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – Havendo lugares vagos nos mercados referidos no número anterior, mas verificando-se 
em determinadas áreas insuficiente abastecimento público, pode a Câmara Municipal fixar 
lugares ou zonas dentro das mesmas áreas para o exercício do comércio ambulante limitado no 
número anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 12.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Publicidade ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 - Os tabuleiros, bancadas, pavilhões, veículos, reboques ou quaisquer outros meios 
utilizados na venda deverão conter afixada, em local bem visível ao público, a indicação do 
nome, morada e número do cartão do respectivo vendedor. ------------------------------------------------ 
--- 2 – É obrigatória a afixação, de forma bem visível, de letreiros, etiquetas, ou listas com 
indicação do preço dos produtos, géneros e artigos expostos, o qual deve estar de acordo com a 
legislação em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – É proibido fazer falsas descrições ou prestar falsas informações sobre a identidade, 
origem, natureza, composição, qualidade, propriedades ou utilidade dos produtos expostos à 
venda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Capítulo IV ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Equipamento -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 13.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Características ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 - Os tabuleiros, balcões ou bancadas utilizados para a exposição, venda ou arrumação de 
produtos alimentares deverão ser construídos de material resistente a traços ou sulcos e 
facilmente laváveis.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 - Todo o material de exposição, venda, arrumação ou depósito deverá ser mantido em 
rigoroso estado de asseio e higiene. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 14.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Dimensões----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Na exposição e venda dos produtos do seu comércio, deverão os vendedores ambulantes 
utilizar individualmente tabuleiro de dimensões não superiores a 1m X 1,20m e colocado a uma 
altura mínima de 0,40m do solo, salvo nos casos em que os meios para o efeito postos à 
disposição pelas câmaras municipais ou o transporte utilizado justifiquem a dispensa do seu uso. 
--- 2 – Compete à Câmara Municipal dispensar o cumprimento do estabelecido no número 
anterior relativamente à venda ambulante que se revista de características especiais.--------------- 
--- Artigo 15.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Condições de higiene e acondicionamento ------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – No transporte, arrumação, exposição e arrecadação dos produtos é obrigatório separar os 
produtos alimentares dos de natureza diferente, bem como proceder à separação dos produtos 
que de algum modo possam ser afectados pela proximidade de outros. --------------------------------- 
--- 2 – Quando não estejam expostos para venda, os produtos alimentares devem ser guardados 
em lugares adequados à preservação do seu estado e, bem assim, em condições hígio-
sanitários que os protejam de poeiras, contaminações ou contactos que de qualquer modo 
possam afectar a saúde dos consumidores.--------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – Na embalagem e acondicionamento de produtos alimentares só pode ser utilizado papel 
ou outro material que ainda não tenha sido utilizado e que não contenha desenhos, pinturas ou 
dizeres escritos na parte interior.----------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4 – As embalagens utilizadas no transporte de peixe fresco destinado ao consumo têm de ser 
compostas de material rígido, quando possível isolante, não deteriorável, pouco absorvente de 
humidade e com superfícies internas duras e lisas. ----------------------------------------------------------- 
--- 5 – A venda ambulante de doces, pastéis e frituras previamente confeccionados só é 
permitida quando provenientes de estabelecimentos licenciados. ----------------------------------------- 
--- 6 – A venda ambulante de comestíveis preparados na altura só é permitida quando os 
mesmos sejam confeccionados, apresentados e embalados em condições higiénicas 
adequadas, nomeadamente no que se refere à sua preservação de poeiras e de qualquer 
contaminação, mediante o uso de vitrines, materiais plástico ou quaisquer outras que se 
mostrem adequadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 7 – Os indivíduos que entrem em contacto directo com alimentos, designadamente na sua 
preparação, acondicionamento, transporte ou venda de produtos alimentares não embalados e 
na confecção dos alimentos servidos ao público em geral, devem manter em apurado estado de 
asseio, cumprindo rigorosamente os preceitos elementares de higiene. --------------------------------- 
--- 8 – Sempre que se suscitem dúvidas sobre o estado de sanidade dos vendedores ou dos 
indivíduos que intervenham no acondicionamento, transporte ou venda de produtos alimentares, 
são estes intimados a apresentarem-se à autoridade sanitária competente para inspecção. ------- 
--- 9 – O vendedor, sempre que seja exigido, tem de indicar às entidades competentes para a 
fiscalização o lugar onde guarda a sua mercadoria, facultando o acesso ao mesmo.----------------- 
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--- Capítulo V------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Venda Ambulante de Refeições Ligeiras em Veículos Automóveis e Reboques-------------------- 
--- Artigo 16.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Aspectos Gerais ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – A venda ambulante de refeições ligeiras em veículos automóveis ou reboques prevista na 
alínea d) do número 2 do artigo 1.º, regula-se pelo disposto no presente capítulo. -------------------- 
--- 2 – A venda definida no número anterior só é permitida nas zonas fixadas para o comércio 
ambulante ou em locais de praças e vias públicas distantes mais de 200 metros em linha recta 
dos locais onde for exercido igual ou semelhante comércio fixo. ------------------------------------------ 
--- Artigo 17.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Normas de higiene e segurança -------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Os veículos devem estar equipados com extintor portátil de combate a incêndios, com 
capacidade de resolução adequada às características da instalação. ------------------------------------ 
--- 2 – As refeições e bebidas devem ser servidas em pratos, talheres e copos descartáveis.------ 
--- 3 – Uma vez confeccionados, os alimentos excedentes deverão ser inutilizados, ficando 
proibido o seu reaquecimento e reaproveitamento.------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 18.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Restrições------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – Os veículos automóveis e reboques afectos à venda de refeições ligeiras não podem ficar 
estacionados permanentemente no mesmo local. ------------------------------------------------------------- 
--- 2 – É proibida a montagem de esplanadas e toldos junto dos veículos referidos no número 
anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – É proibida a venda ambulante junto a estabelecimentos escolares do ensino básico e 
secundário, sempre que a actividade se relacione com a venda de bebidas alcoólicas.-------------- 
--- Capítulo VI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Casos Especiais---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 19.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Venda de produtos de refugo ou com defeito---------------------------------------------------------------- 
--- A venda de produtos de refugo ou com defeito, de fabrico ou não, ainda que por preço inferior 
ao normal, só pode ser efectuada fazendo-se constar essa sua qualidade de forma inequívoca 
por meio de letreiros visíveis de forma facilmente compreensível pelo público.------------------------- 
--- Artigo 20.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Venda ambulante de vestuário---------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Os artigos de vestuário podem ser devolvidos pelo comprador, no dia da compra, com 
fundamento em erro de medida, ficando o vendedor obrigado a reembolsar a quantia paga.------- 
--- 2 – O disposto no artigo anterior não se aplica à venda de roupa interior. --------------------------- 
--- Artigo 21.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Venda de produtos de fabrico ou produção próprios------------------------------------------------------- 
--- 1 – A venda ambulante de artigos de artesanato, frutas, produtos hortícolas ou quaisquer 
outros de fabrico ou produção próprios fica sujeita às disposições do presente diploma, com 
excepção do preceituado na alínea c) do artigo 7.º. ----------------------------------------------------------- 
--- 2 – Os vendedores ambulantes a quem for atribuído um lugar para venda fixa de artesanato 
são obrigados, na medida do possível, a fabricar as suas peças no próprio local da venda. -------- 
--- Artigo 22.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Venda ambulante de peixe--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A venda de peixe e outras espécies análogas não é permitida em bancas, terrado ou locais 
semelhantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- Capítulo VII ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Regime Sancionatório--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 23.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Contra-ordenações ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – As infracções ao disposto no presente regulamento constituem contra-ordenações 
puníveis com coima de 24,94 € a 2 493,98 €.------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – Em caso de 1.ª infracção ao presente regulamento, ou em caso de negligência, o limite 
máximo da coima a aplicar é reduzido para 1 870 €.---------------------------------------------------------- 
--- 3 – A segunda reincidência implica a anulação da licença e cassação do cartão, e a 
impossibilidade de revalidação pelo prazo de um ano. ------------------------------------------------------- 
--- Artigo 24.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Sanções acessórias ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Para além da aplicação das coimas previstas no artigo anterior, podem ser 
simultaneamente aplicadas as seguintes sanções acessórias: ---------------------------------------------  
--- a) Apreensão pelo município de quaisquer objectos utilizados no exercício da actividade, 
incluindo instrumentos, mercadorias e veículos;---------------------------------------------------------------- 
--- b) Interdição do exercício da actividade de vendedor ambulante. -------------------------------------- 
--- 2 – Será efectuada a apreensão dos bens pelo município nas seguintes situações: -------------- 
--- a) Exercício da actividade de venda ambulante sem a necessária autorização ou fora dos 
locais autorizados para o efeito; ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- b) Venda, exposição ou simples detenção para venda de artigos ou mercadorias proibidas na 
actividade de venda ambulante; ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- c) Exercício de actividade junto a estabelecimentos escolares do ensino básico e secundário, 
sempre que a respectiva actividade se relacione com a venda de bebidas alcoólicas. --------------- 
--- 3 – A sanção referida na alínea b) do n.º 1 tem a duração máxima de dois anos, contados a 
partir da decisão condenatória. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 25.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Regime da apreensão--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Da apreensão de bens lavra-se o correspondente auto, conforme modelo constante do 
Anexo I, do qual é entregue duplicado ao infractor, constituindo-se como fiel depositário a 
Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – Quando o infractor proceder ao pagamento voluntário da coima até à fase de decisão do 
processo de contra-ordenação, poderá, querendo, levantar os bens apreendidos no prazo de dez 
dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – Findo o prazo referido no número anterior, os bens só poderão ser levantados após a fase 
de decisão do processo de contra-ordenação.------------------------------------------------------------------ 
--- 4 – Decorrido o prazo a que se refere o número anterior sem que os bens apreendidos 
tenham sido levantados, a Câmara Municipal dar-lhes-á o destino mais conveniente.---------------- 
--- 5 – Quando os bens apreendidos sejam perecíveis, ou após serem declarados perdidos a 
favor do município, observar-se-á o seguinte: ------------------------------------------------------------------ 
--- a) Encontrando-se em boas condições, serão destinados preferencialmente a instituições 
particulares de solidariedade social;------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Encontrando-se em estado de deterioração, procede-se à sua destruição. ---------------------- 
--- 6 – Se da decisão final resultar que os bens apreendidos não revertem a favor do município, 
os mesmos serão restituídos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 26.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Depósito de bens apreendidos---------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 1 – O depósito de bens apreendidos determina a aplicação da taxa prevista nos termos do 
artigo 27.º. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – O funcionário nomeado para cuidar dos bens depositados é obrigado a:------------------------ 
--- a) Guardar as coisas depositadas; ----------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Informar imediatamente o Presidente da Câmara logo que tenha conhecimento de que 
algum perigo possa ameaçar a coisa depositada ou que terceiro se arroga direitos em relação a 
ela;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Restituir os bens sempre que tal seja ordenado; -------------------------------------------------------- 
--- d) Comunicar ao Presidente da Câmara se for privado da detenção dos bens por causa que 
lhe não seja imputável. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Capítulo VIII --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Taxas------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Artigo 27.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Taxas------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Pelos actos previstos no presente regulamento são devidas as seguintes taxas: ------------------ 
--- Emissão do Cartão de Vendedor Ambulante ……………………………. …€8,50 ------------------- 
--- Revalidação do Cartão: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Até 30 dias antes do termo de validade…………………………. ……€2,50--------------------------- 
--- Até 30 dias após o termo de validade …………………………….……€4,50 -------------------------- 
--- 2.ª Via………………………………………………………………………€7,00--------------------------- 
--- Depósito de bens apreendidos – ------------------------------------------------------------------------------- 
--- por m2 ocupado ou fracção e por dia…………………………………………...€ 3,30----------------- 
--- Capítulo IX ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Disposições Finais e Transitórias------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 28.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Normas Supletivas ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em tudo o que não estiver previsto no presente regulamento aplica-se o disposto no Decreto-
Lei n.º 122/79, de 8 de Maio, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.ºs 283/86, de 
5 de Setembro, 399/91, de 16 de Outubro, 252/93, de 14 de Julho, e 9/2002, de 24 de Janeiro, e 
na Portaria n.º 1059/81, de 15 de Dezembro, e demais legislação aplicável. --------------------------- 
--- Artigo 29.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Entrada em vigor --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação” ----------------------------- 
--- “ANEXO I------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Auto de apreensão a que faz referência o artigo 24.º, n.º 1 a))----------------------------------------- 
--- AUTO DE APREENSÃO ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Aos ____________ dias do mês de __________________________ do ano de dois mil e 
____________________, pelas ____________ horas e _____________ minutos, no local de 
__________________________________________, foram apreendidos a 
_____________________________________________________, contribuinte fiscal número 
____________________________, (estado civil) ___________________________, residente 
em _______________________________________________________________________, 
freguesia de ___________________________________, concelho de 
__________________________, os seguintes artigos: ------------------------------------------------------ 
--- (Descrever as características, nome, marca, valor, cor, tamanho, utilidade, estado de 
conservação, apresentação, tipo de acondicionamento, etc.) ----------------------------------------------- 
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--- por violação do artigo _____________o Regulamento da Venda Ambulante do Concelho de 
Azambuja, nos termos do artigo 24.º, n.º 1, alínea a) do mesmo. ------------------------------------------ 
--- Foram testemunhas: (identificação completa)--------------------------------------------------------------- 
________________________, _______ de ____________________________ de 20_________ 
--- O Agente Autuante _________________________________________ ----------------------------- 
--- O Fiel Depositário __________________________________________----------------------------- 
--- As Testemunhas ___________________________________________----------------------------- 
--- O Autuado ________________________________________________”---------------------------- 
--- “ZONAS PARA O EXERCÍCIO DA VENDA AMBULANTE ----------------------------------------------- 
--- Freguesias ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Alcoentre: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Quebradas: Largo da Festa-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tagarro: Largo do Valadouro------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Alcoentre: Mercado Diário e Mensal --------------------------------------------------------------------------- 
--- Aveiras de Baixo:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Aveiras de Baixo: Largo António Fragoso Piriquito, junto ao Mercado Diário (depois de 
cumprido o horário de abertura e fecho do mesmo) ----------------------------------------------------------- 
--- Casais da Lagoa: Largo junto à Capela----------------------------------------------------------------------- 
--- Virtudes: Largo das Amoreiras junto aos Balneários Públicos------------------------------------------- 
--- Aveiras de Cima: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Casais da Milhariça ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Casais do Barrabel------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Casais da Fonte Santa-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Casais das Amarelas---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Casais do Tambor-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Casais de Vale do Brejo ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Rua do Carrasco --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Casais de Vale do Cepo------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Casais das Inglesas ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Vale de Tábuas ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Casais de Vale Coelho-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Casais dos Poços -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Vaqueiras ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Casais das Comeiras---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Casais da Cabeça Gorda----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Rua do Soldadico -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Azambuja:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Bairro da Ónia------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Margana-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Casais de Baixo ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Casais dos Britos--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Manique do Intendente:------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Rua António Cânova Ribeiro, excepto Jardim Pina Manique -------------------------------------------- 
--- Arrifana – junto ao Mercado Diário----------------------------------------------------------------------------- 
--- Vale do Paraíso:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em frente ao mercado Diário ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Vila Nova da Rainha: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Rua Joaquim Alves Dinis ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Vila Nova de São Pedro: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Vila Nova de S. Pedro: Rua Pedro Alves Jaleco; Rua das Escolas ------------------------------------ 
--- Torre Penalva: Rua José Luís Inácio Raimundo------------------------------------------------------------ 
--- Casal de Além: Rua de Santo António ------------------------------------------------------------------------ 
--- Maçussa: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Largo da Catarina” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas informando que o presente Regulamento esteve 
em discussão pública para recolha de sugestões ou reclamações, não tendo havido nenhuma 
(munícipes, Srs. Vereadores ou Deputados Municipais) será sujeito a apreciação da Câmara e 
posteriormente remetido a Assembleia Municipal para discussão e votação. Reconhecendo que 
será difícil a Câmara fazer cumprir este Regulamento. ------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que os documentos desta natureza quando são 
lançados s discussão pública e para os munícipes se pronunciarem, não para os titulares dos 
órgãos autárquicos. Reconhecendo que esta actividade deve ser regulada para que haja o 
mínimo de convivência entre as diversas formas de comércio. --------------------------------------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Maria Ferreira fez referência ao caso das roulotes, uma vez que o 
Regulamento estipula o horário de venda ambulante no limite das 8h00m às 20h00m e este tipo 
de comércio funciona sobretudo em horário nocturno.--------------------------------------------------------  
   --- Uma vez postos a votação foram a Proposta Nº 6 / V-J.M.P. / 2006 e o Projecto de 
Regulamento aprovados por maioria, com quatro votos a favor (Grupo do PS) e três Abstenções 
(Grupos do PSD e da CDU). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 6 – Carta Educativa do Concelho de Azambuja – Proposta N.º 8 / V-ML / 2006 ------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- É atribuição das Autarquias a elaboração de Cartas Educativas (Dec. -Lei 7/2003.) -------------- 
--- A elaboração de Carta Educativa de Azambuja foi efectuada em parceria com as restantes 
Autarquias da C.U.L.T. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A presente proposta de Carta Educativa foi já aprovada pelo Conselho Municipal de 
Educação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A aprovação da Carta Educativa do Concelho de Azambuja.” ------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal informando que a elaboração da Carta Educativa é uma 
atribuição das autarquias locais, neste caso foi elaborada com os 11 municípios que integram a 
CULT através de uma empresa, motorizada com o grupo de trabalho do Conselho Municipal de 
Educação (ACISMA, todos os Conselhos Executivos doa Agrupamentos Escolares do concelho 
de Azambuja mais a Escola Secundária, representante das IPSS). --------------------------------------- 
--- A Carta Educativa é um documento de orientação estratégica de planeamento até 2011.------- 
--- Importa considerar que a Carta educativa vem dar orientações relativamente ao sistema 
educativo da lei base do ensino básico e secundário para o Concelho e veio demonstrar que as 
dimensões demográficas (no caso da freguesia de Azambuja) com a vinda da população 
emigrante, alterou um conjunto de dados relativamente à rede escolar, assim como a vinda do 
aeroporto para a Ota, pois não existe um estudo conclusivo que dê a perspectiva do que vai 
implicar. Há portanto a necessidade de todos os anos haver uma motorização da Carta 
Educativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Desta forma propõe que a proposta e a Carta Educativa sejam aprovadas, remetidas a 
Assembleia Municipal e posteriormente entregues à DREL com a premissa de ter que ser 
motorizada todos os anos.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Carta Educativa trata também de economias de custo e a viabilidade de diversos 
equipamentos nas escolas do Concelho, ambos condicionados pelas projecções demográficas, 
pois como é do conhecimento público as indicações do Ministério da Educação prevêem o fecho 
das escolas com menos de 10 alunos, deu como exemplo a escola de Tagarro, que era para 
encerrar mas que neste ano lectivo recebeu o dobro dos alunos.------------------------------------------ 
--- Interveio a Sra. Vereadora Ana Ferreira referindo ter três questões a colocar. Primeira, a 
Carta Educativa foca a importância em manter a oferta do 1º ciclo na freguesia de Aveiras de 
Baixo, pretendendo saber se para a implementação do núcleo escolar serão aproveitadas 
algumas infra-estruturas existentes na freguesia. Segunda, relativamente ao ensino profissional, 
questionou se existe alguma indicação se será ministrado na Escola Secundária ou se será 
construída uma escola de raiz. Por último, se haverá projectos ou planos no sentido de dar 
algum uso aos estabelecimentos do 1º ciclo que irão encerrar. -------------------------------------------- 
--- Respondeu o Sr. Vereador Marco Leal que relativamente à freguesia de Aveiras de Baixo, 
propõe-se a construção do núcleo escolar em Casais da Lagoa, devido à expansão 
demográfica. Assim, a Carta Educativa prevê a construção de mais duas salas de forma a 
oferecer um ensino pré-escolar público (existentes apenas em Vale do Paraíso e Vila Nova da 
Rainha). Prevê-se também um reequacionamento do espaço, quer com a construção quer com 
o aproveitamento de infra-estruturas. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente ao ensino profissional, a Carta Educativa propõe um modelo, que não tem 
localização definida nem se sabe se será ou não de raiz. Estará dependente da disponibilidade 
financeira da Câmara e de um conjunto de dinâmicas sociais e económicas que poderão advir 
do crescimento do Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a última questão o que se tem verificado na generalidade das escolas que encerram é 
a sua transformação em Centros de Dia para as próprias crianças.--------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre considerando o documento crítico porque assenta 
numa base estatística completamente desfasada da realidade, dando como exemplo a 
estatística do desemprego, que reporta aos anos de 1995/ 2001. ----------------------------------------- 
--- Como primeiro ponto, questionou quem foi ouvido sobre esta matéria, para além dos órgãos 
que elaboraram a Carta Educativa.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para o Alto Concelho, o documento propões a eliminação de três escolas, chamando a 
atenção para o que aconteceu na escola de Tagarro, porque nem sempre a concentração é uma 
boa solução. Esta concentração envolve encargos para o Município, quer em transportes 
escolares, quer no desenvolvimento de uma rede de apoio às escolas. Vão-se retirar escolas de 
centros urbanos consolidados aos quais há necessidade de dar vida para proporcionar a fixação 
de pessoas, tal como Tagarro ou Quebradas, por exemplo.------------------------------------------------- 
--- No que diz respeito ao ensino profissional, a Carta é omissa, pois refere que tem como 
perspectiva abranger não só o concelho mas também o concelho vizinho, mas não faz 
referência à oferta existente nos concelhos vizinhos. Esta abrangência dá uma pista para uma 
eventual conjugação de esforços em desenhar uma instituição dedicada exclusivamente à 
formação profissional que possa envolver uma maior área geográfica com o intuito de haver 
maior emprego.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No seu entender as revisões anuais desvalorizam a Carta Educativa em si, pois o que 
pretende ser um documento de planeamento a longo prazo vai ser adulterado ao longo das 
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possíveis revisões, as soluções para já são estas mas daqui por um ano são completamente 
diferentes, questionando então, para que finalidade vai ser esta Carta. ---------------------------------- 
--- Para concluir afirmou que o documento merece uma crítica justa e espera que a discussão na 
Assembleia Municipal traga mais ideias. ------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que as novas filosofias e orientações em termos de educação vão no 
sentido da concentração porque numa economia com os recursos escassos como a nossa, só 
há possibilidades de ter oferta de qualidade complementada com diversas componentes se 
existir concentração. Para o Alto Concelho são propostos na Carta Educativa três pólos 
educativos, em Alcoentre, Manique do Intendente e Vila Nova de São Pedro, isto em termos do 
1º ciclo, ficando, em termos dos níveis mais elevados de ensino, concentrado em Manique do 
Intendente para a Câmara poder desenvolver estruturas, quer em termos físicos, quer em 
termos de programas de educação, isto é, complementar a oferta educativa com a prática de 
ginástica, refeitórios, etc.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Acrescentou o Sr. Vereador Marco Leal que como documento técnico, a Carta Educativa tem 
que ter uma base temporal e uma base de princípio, que são os sensos de 2001 com o espaço 
temporal de 10 anos, ou seja, até 2011, através de projecções demográficas. ------------------------- 
--- Acrescentou que não se pretende, em termos da escola profissional, que seja só no âmbito 
do concelho de Azambuja. O documento refere que existem outras práticas em termos de 
formação profissional, como é o caso da ACISMA.------------------------------------------------------------ 
--- Informou ainda que fazem parte do Conselho Municipal de Educação, a Associação de Pais, 
representantes das Juntas de Freguesia, o Instituto do Desporto, a Direcção Regional de 
Educação, todos os Conselhos Executivos, a Escola Secundária, as IPSS, GNR, Segurança 
Social, Centro de Emprego, Instituto de Juventude, foram este conjunto de instituições que 
aprovaram, por unanimidade, a Carta Educativa. -------------------------------------------------------------- 
--- São factores como a vinda do aeroporto da OTA, que não permitem que este seja um 
documento fechado, tem que haver, todo os anos, uma motorização da Carta Educativa, que 
acompanhe as transformações no Concelho, previstas já para 2008 com a vinda de cerca de 
5000 trabalhadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre evidenciou os centros urbanos já consolidados que vão 
regredir com a concentração nos pólos educativos. Relativamente, a Aveiras de Cima, a Carta 
Educativa não faz qualquer referência, ao facto da população poder aumentar em dobro por via 
da urbanização que está projectada.------------------------------------------------------------------------------ 
--- Acrescentou que a vinda do aeroporto pode tornar discutíveis os encerramentos dos 
estabelecimentos previstos, como os casos de Tagarro e das Quebradas.------------------------------ 
--- O Sr. Presidente leu o 3º parágrafo da página 86: “As projecções demográficas elaboradas 
contemplam num cenário expansionista um forte crescimento populacional da freguesia de 
Aveiras de Cima. A concretização deste crescimento populacional, cuja probabilidade de 
ocorrência é forte em virtude das dinâmicas territoriais verificadas poderá gerar carências na 
oferta do 1º Ciclo do Ensino Básico, ainda que actualmente exista um projecto para ampliação 
da actual EB1 de Aveiras de Cima”. A situação de Aveiras de Cima está caracterizada e é nesta 
circunstância que nasce na proposta, dependente do aeroporto, da zona industrial Aveiras de 
Cima/ Alcoentre e de um Plano de Pormenor. ----------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal explicou que a Carta Educativa faz referência a um cenário 
normal e a um cenário expansionista. O cenário normal é baseado nas questões técnicas dos 
sensos de 2001, ou seja, é a aritmética. O cenário expansionista prevê um conjunto de factores 
que vão influenciar o desenvolvimento nas diversas freguesias do concelho. -------------------------- 
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--- O Sr. Vereador António José Matos afirmou considerar que na Carta Educativa há um 
conjunto de intenções positivas e que o facto de ser um instrumento flexível que será motorizado 
todos os anos é extremamente positivo devido à dinamização da sociedade. -------------------------- 
-- Relativamente ao Alto Concelho não vê grandes problemas pois vão ser criadas nove novas 
salas e fecharão oito, aqui a concentração criará uma nova dinâmica. ----------------------------------- 
--- Já em Azambuja as salas estão todas bastante ocupadas, na Carta Educativa vão ser criadas 
doze novas salas mas se houver escolas a fechar esta situação de sobrelotação irá manter-se.-- 
--- A Carta Educativa refere que, dos jovens em idade de frequentar o ensino secundário, só 
43% frequentam a escola secundária de Azambuja, 57% vão estudar para fora do concelho. 
Omitindo o insucesso e o abandono escolar dos jovens de permanecem no concelho, o que 
denota máxima urgência na implementação de uma escola profissional, que deveria 
perspectivar os empregos que serão criados com a vinda do aeroporto para a Ota. ------------------ 
--- Afirmou que o Grupo do PSD votará favoravelmente a Carta Educativa pelo facto de ser um 
instrumento flexível pois há propostas que têm que ser reequacionadas.-------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal afirmou estar de acordo relativamente à urgência na 
implementação da Escola Profissional mas o seu custo será (na moeda antiga) de 800.000 
contos, daí estar dependente da disponibilidade financeira da Câmara. --------------------------------- 
--- Em Azambuja está previsto, para a Escola da Quinta dos Gatos, o fim do horário duplo 
ficando a funcionar normalmente com quatro salas, as outras quatro passarão para a nova 
escola e será dotada com melhores condições nomeadamente com um refeitório. ------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta Nº 8 / VML / 2006 e a Carta Educativa do 
Concelho de Azambuja aprovadas por maioria, com seis votos a favor (Grupos do PS e do PSD) 
e um voto contra (Grupo da CDU). -------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre apresentou a Declaração de Voto que a seguir se transcreve:-- 
--- “Declaração de Voto --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O documento ora objecto de deliberação desta Câmara, pela sua importância estratégica 
para a definição de uma política de ensino no concelho, que não é por demais realçar, padece 
de insuficiências na fundamentação das soluções propostas e traça opções com as quais não 
podemos de modo algum concordar.------------------------------------------------------------------------------ 
--- Assim, temos de salientar a sua importância fundamental para o desenvolvimento sustentado 
deste, especialmente, na vertente de qualificação e valorização dos seus núcleos urbanos, o 
que nos suscita alguns reparos, pelo contributo negativo que dá para a sua desertificação, 
contrariando os seus próprios objectivos. ------------------------------------------------------------------------ 
--- Pese embora, a nossa anuência com a justeza e pertinência dalgumas das soluções 
propostas, designadamente no que se refere à oferta educativa na sede do concelho, nas 
freguesias de Aveiras de Cima e Manique do Intendente, não podemos acompanhar as soluções 
propostas para a definição da sede escolar no respeitante às freguesias de Alcoentre, Aveiras 
de Baixo, Azambuja (Casais de Baixo) e Vila Nova da Rainha, pois, coenvolvem orientações que 
nos parecem contraditórias com os cenários e objectivos traçados e definidos em termos 
prospectivos para a evolução do concelho no período abrangido pela Carta Educativa. ------------- 
--- Isto porque, não estamos convencidos da bondade das soluções que comportam o 
encerramento de escolas, designadamente na freguesia de Alcoentre, tida no estudo em apreço, 
como tendo possibilidades de crescimento a sustentar o aumento da oferta educativa. Ademais, 
propõe-se o encerramento de escolas em núcleos urbanos consolidados desta freguesia, em 
favor de uma tal ou qual centralização na respectiva sede, condenando à desqualificação tais 
núcleos, que por sinal até se têm revelado mais dinâmicos que a própria sede de freguesia. ------ 
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--- Além do mais, entendemos que a Carta em apreço enferma de um défice de informação 
relevante, já que, e a título meramente exemplificativo, aduz dados estatísticos quanto ao 
desemprego no concelho perfeitamente desadequados – 1995 a 2001 – na da referindo quanto 
ao período seguinte, sabendo-se que neste último ano se iniciou um ciclo contínuo de fraco ou 
nulo crescimento económico com reflexo directo no emprego, o que não deixou de influenciar o 
concelho como é relevante para a definição das políticas educativas, que não somente na 
vertente do desenho da rede escolar.----------------------------------------------------------------------------- 
--- Por outro lado, as soluções propostas, designadamente quanto à sede do concelho e Aveiras 
de Cima no respeitante à tipologia das escolas a construir, também não tem aqui em devida 
conta o desenvolvimento urbano em curso e o projectado para esses centros, não basta uma 
mera referência a eventuais obras públicas de vulto, sem quantificar ou justificar determinadas 
opções de localização, como seja o desenvolvimento do núcleo nascente de Azambuja ou a 
chamada “Nova Aveiras”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Talvez, por isso, em nota final, a Carta se refira a mera necessidade de acompanhamento 
anual dos cenários, o que torna as soluções propostas a médio e longo prazo, mais não seja, de 
frouxas, por tudo isto, temos dúvidas nestas que são propostas, por insuficientemente 
fundamentadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma última nota, prende-se com o ensino profissional no concelho, também esta valência 
nos surge desenquadrada de uma análise mais profunda do tecido económico do concelho, para 
não dizer do território geográfico mais próximo, como seja o enquadramento da oferta existente 
ao nível da CULT, máxime em Santarém, o qual também dispõe de uma ampla gama de cursos 
profissionais nas áreas propostas, o que pode gerar desperdício de recursos e afectar a 
“empregabilidade” dos formandos.--------------------------------------------------------------------------------- 
--- Por tudo isto, entendemos não poder votar favoravelmente a proposta de Carta Educativa 
para o concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Vereador da CDU.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 7 – Junta de Freguesia de Manique do intendente – Pagamento de Reparação na 
EB1 de Manique do Intendente – Proposta N.º 11 / V-ML / 2006 --------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A manutenção dos edifícios escolares se insere no âmbito das competências atribuídas às 
autarquias, conforme a alínea f) do nº 2 do art. 64º da L.A.L. ----------------------------------------------- 
--- O Protocolo estabelecido com as Juntas de Freguesia diz respeito a pequenas reparações; --- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A descentralização de 451,15€, correspondente à despesa efectuada pela Junta de 
Freguesia de Manique do Intendente na reparação dos WC´s da Escola Primária de Manique do 
Intendente, conforme documentação anexa.” ------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta Nº 11 / VML / 2006 aprovada por unanimidade.-------- 
PONTO 8 – TUA – Transporte Urbano de Azambuja – Isenção de Pagamento – Proposta 
N.º 12 / V-ML / 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que no âmbito do Dec. Lei 159/99 que “estabelece o quadro de transferência 
de atribuições e competências para as autarquias locais” lhes compete: -------------------------------- 
--- 1. Apoiar o desenvolvimento de actividades complementares de acção educativa na educação 
pré-escolar e no ensino básico (alínea e) art. 19º) ------------------------------------------------------------- 
--- 2. Apoiar actividades desportivas e recreativas de interesse municipal (alínea b), ponto 2, art. 
21º) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- Considerando ainda que foi disponibilizado tempo e espaço na Piscina Municipal para que as 
Escolas, caso estivessem interessadas, pudessem desenvolver na disciplina de Educação Física 
a modalidade de Natação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que os alunos da Escola Secundária de Azambuja quando e sempre que utilizem o TUA – 
Transporte Urbano de Azambuja – para se deslocarem para o Complexo Municipal de Piscinas 
para aulas de Educação Física em horário curricular, fiquem isentos de pagamento.”---------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal informando que a Câmara fez a gestão do horário das 
Piscinas Municipais disponibilizando tempo e espaço para as escolas praticarem natação, a 
Escola Secundária manifestou interesse e por isso propõe que os alunos que utilizem o TUA 
como transporte para as aulas de natação fiquem isentos de pagamento. ------------------------------ 
--- Questionou o Sr. Vereador António José Matos se haverá uma adequação do horário do TUA 
com o horário das aulas de Educação Física.------------------------------------------------------------------- 
--- Respondeu o Sr. Presidente que isso é uma questão de planeamento, dos professores e dos 
responsáveis do Conselho Executivo para que as aulas sejam compatíveis com os horários do 
TUA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 12 / VML / 2006 aprovada por unanimidade. ------- 
PONTO 9 – Feira de Maio – Concessão de Licenças de Venda Ambulante – Proposta N.º 
14 / V-AJM / 2006 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O comércio tradicional da vila de Azambuja tem vindo a ser prejudicado na sua actividade 
normal pelas obras de qualificação, que se têm vindo a prolongar no tempo com sucessivas 
interrupções de trânsito.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Feira de Maio, sendo sempre uma época que proporciona um incremento na actividade 
comercial da vila assume maior relevo este ano, quer pelo descrito anteriormente, quer pela crise 
económica que se sente a nível nacional e cujo impacto também afecta o sector. -------------------- 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não sejam concedidas licenças de venda ambulante para actividades concorrentes com o 
comércio local durante o período da Feira fora do recinto desta.”------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que o comércio tradicional da vila de Azambuja 
tem vindo a ser prejudicado na sua actividade normal pelas obras de qualificação que se têm 
vindo a prolongar no tempo por sucessivas interrupções do trânsito. Sendo a Feira de Maio, uma 
época em que se proporciona o incremento na actividade comercial de Azambuja, propõe que 
não sejam concedidas licenças de venda ambulante durante o período da Feira. --------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que é o que se pratica actualmente, pois só há 
vendedores ambulantes na altura da Feira de Maio junto à Praça de Toiros. --------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se esta proposta se insere no Regulamento de 
Venda Ambulante vigente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos afirmou que a teoria é diferente da prática, pois tem 
constatado que durante a Feira de Maio existem inúmeros bares móveis a funcionar ilegalmente, 
deixando um alerta a todas as entidades competentes. ------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 14 / V-AJM / 2006 aprovada por maioria, com 
seis votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------- 
PONTO 10 – Jardim Urbano de Azambuja – Afectação de Espaços – Proposta N.º 15 / V-
AJM / 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
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--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Existe nas imediações do Jardim Urbano de Azambuja uma vasta oferta de serviços na área 
de cafetaria, restauração e venda de jornais e revista. ------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não venha a ser promovido por esta Câmara nenhum espaço destinado a essas actividades 
no espaço do referido jardim.” -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos considerando que nas imediações do Jardim 
Urbano existe uma vasta oferta de serviços na área de cafetaria, restauração e venda de jornais 
e revistas, assim, propõe que não seja promovido pela Câmara nenhum espaço destinado a 
estas actividades no espaço do Jardim (dando como exemplo o insucesso do quiosque em frente 
ao Centro Cultural Azambujense). --------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente afirmou ser contra esta proposta porque no projecto inicial existe um espaço 
para bar/ esplanada no Jardim, na zona protegida pelas paredes do antigo cinema. A Câmara 
está a preparar uma hasta pública de concessão mediante um projecto desenvolvido pelos 
serviços que obriga o adjudicatário a construir na estrutura e que permite o espaço de tempo 
suficiente para recuperar o investimento. ------------------------------------------------------------------------ 
--- Clarificou o Sr. Vice-presidente que o quiosque em frente ao Centro Cultural Azambujense 
está fechado por motivos de doença da Senhora que o está a explorar. --------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre afirmou que não lhe parece que caiba mal uma infra-estrutura 
de apoio desta natureza. Considerando que o Jardim tem vida própria e por isso não afectará 
outros estabelecimentos e atribuirá ao Jardim uma vertente de vivência mais do que de 
passagem.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 15 / V-AJM / 2006 reprovada, com cinco votos 
contra (Grupos do PS e da CDU) e dois votos a favor (Grupo do PSD). --------------------------------- 
PONTO 11 – Condições de Circulação e Trânsito – Proposta N.º 16 / V-AJM / 2006 ------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Existe um congestionamento de trânsito, quer devido à dimensão das vias, quer a problemas 
de insuficiência de estacionamento na zona, na Rua da Lavandeira e na Rua 1º de Maio.---------- 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Seja adoptado um sentido único para o trânsito no troço da Rua da Lavandeira 
compreendido entre o entroncamento com a Rua 25 de Abril e o entroncamento com a Rua dos 
Forcados, a ser orientado no sentido nascente-poente. ------------------------------------------------------ 
--- 2. Seja adoptado um sentido único para o trânsito no troço da Rua 1º de Maio compreendido 
entre o cruzamento com a Rua da Vala Real e o entroncamento com a Rua dos Valadores, a ser 
orientado no sentido nascente-poente.” -------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos solicitou que a proposta fosse retirada por haver uma 
discrepância nos nomes das ruas mas foi induzido em erro pelo site da Câmara. --------------------- 
--- A Proposta n.º 16 / V-AJM / 2006 foi retirada. --------------------------------------------------------------- 
PONTO 12 – Informações ----------------------------------------------------------------------------------------- 
12.1 - Informação N.º 2 / P / 06 ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 21 de Março, que se anexam:--- 
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--- 2ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 2ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais----------------------------------------------------------- 
--- 2ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos” ------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
12.2 - Informação N.º 3 / P / 06 ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 23 de Março, que se anexam:--- 
--- 3ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 3ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais----------------------------------------------------------- 
--- 3ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos” ------------------------------------------------------- 
--- 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 dezanove horas 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
  
 
 
 


