
06.Fev.2006 
 

 

 1 

------------ ACTA DA REUNIÃO  ACTA DA REUNIÃO  ACTA DA REUNIÃO  ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO DIA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO DIA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO DIA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO DIA 6666    DEDEDEDE    FEVEREIROFEVEREIROFEVEREIROFEVEREIRO DE 200 DE 200 DE 200 DE 2006666    ----     
------------ LOCAL DA REUNIÃO LOCAL DA REUNIÃO LOCAL DA REUNIÃO LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. --------------------------------------------------------------------  
--- A reunião teve início às quinze horas e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, o Sr. Presidente Joaquim António 
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 Manuel Rocha Santos. --------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Manuel Rocha Santos substituiu o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. -------------------------  
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos. -   

ANANANANTES DA ORDEM DO DIATES DA ORDEM DO DIATES DA ORDEM DO DIATES DA ORDEM DO DIA    
------------ ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES 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  INTERVENÇÕES DO PÚBLICO  INTERVENÇÕES DO PÚBLICO  INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tomou a palavra o Sr. José Rodrigues de Almeida que perguntou se existiam quaisquer desenvolvimentos no 
processo da variante de Aveiras, ao que o Sr. Presidente informou que a situação se mantinha. ---------------------------- 
--- Interveio, em seguida o Sr. José Caetano solicitando esclarecimentos sobre as situações seguintes: processo do 
encerramento do Centro de Saúde; qualidade da água fornecida; intervenção na rua principal da vila; supressão da 
paragem, em Azambuja, do comboio regional das 8h18m; sucateiro à entrada da Urb. Fábrica da Cortiça.---------------- 
--- Em resposta às questões apresentadas, o Sr. Presidente informou que a Câmara realiza, através de organismos 
estranhos à Câmara, controlos periódicos à qualidade da água no Concelho e não há nada nos parâmetros que têm 
sido analisados que indique qualquer factor que obste à sua qualidade. O sistema de abastecimento em Azambuja é 
feito através de captações próprias e está a ser totalmente reformulado, incluindo as próprias captações, pela Águas 
do Oeste e, dentro de três meses eventualmente, as próprias captações de água serão diferentes das actuais. 
Relativamente à rua principal, há que distinguir aqui dois tipos de situação: algumas reparações que decorrem do 
período de garantia da empreitada que é de cinco anos e intervenções necessárias que terão início no dia 15 de 
Fevereiro, altura em que é feita a consignação da terceira empreitada do POLIS. Com a intervenção programada para 
depois da Feira de Maio pretende-se a reposição integral do pavimento entre a “Favorita” e o “Totta”. A 
calendarização foi dividida após contactos com alguns comerciantes e com a ACISMA. Relativamente à suspensão de 
comboios pela CP a Câmara não tem qualquer conhecimento sobre o assunto. Ir-se-ão recolher informações, não 
obstante a CP tomar decisões sobre a matéria independentemente da vontade da Câmara. Desconhecia-se que o 
sucateiro tinha regressado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio, de novo, o Sr. José Caetano que continuam os toldos nos estabelecimentos comerciais que impedem o 
trânsito normal nos passeios. Solicitou o empenho da Câmara para o acompanhamento de construção das infra-
estruturas nas novas urbanizações, bem como para a eliminação dos graffittis que têm aparecido em monumentos e 
edifícios da vila. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre esta questão o Sr. Presidente assinalou a existência de colaboração com a GNR no sentido de prevenir o 
problema. É intenção da Câmara criar uma parede especialmente destinada aos graffittis e já estão programadas 
várias acções de sensibilização nas escolas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------ INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES  INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES  INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES  INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tomou a palavra o Sr. Vereador António José Matos que, após aludir à problemática conjuntura económica a nível 
internacional e nacional, perguntou se o Gabinete de Actividades Económicas se encontra a desenvolver algum 
trabalho com a ACISMA a fim de promover algumas soluções para dinamizar o comércio tradicional. Criticou o facto 
de atletas e acompanhantes se depararem com uma autêntica lixeira em redor do Pavilhão Municipal de Azambuja. 
Pelo número de utentes a Câmara, no quadro do utilizador/pagador, deverá cobrar o necessário aos comerciantes 
para assegurar a limpeza do local. Questionou se na Feira de Maio do ano corrente não estão previstas actividades 
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equestres e, em caso negativo, se se realizará noutra altura. Por fim perguntou se está previsto o futuro sítio da 
Feira de Maio uma vez que se vai proceder à requalificação do Largo da Feira e a construção da nova escola. -------- 
--- Em resposta ao Sr. Vereador António José matos, o Sr. Vereador Pratas declarou que também se sentira 
incomodado com o estado do Campo da Feira após a realização do mercado. Os custos elevadíssimos de limpeza do 
local no sábado levaram à decisão de que se fizesse na manhã de segunda-feira. Deu conhecimento que, a partir da 
próxima semana, a Câmara terá, em fase experimental, duas viaturas a biodiesel (menos poluentes e mais 
económicas). Informou ainda que, no passado dia 2 de Fevereiro, na Escola Vale Aveiras, houve uma palestra sobre 
Ambiente, com a participação da Vice-presidente do Instituto dos Resíduos, Engenheira Lurdes Carreira. Esta iniciativa 
irá estender-se pelo Concelho e dia 14 de Fevereiro, realizar-se-á na Escola de Manique do Intendente com a 
participação da Coordenadora do Projecto Eco-Escolas, Dra. Margarida Gomes; dia 17 de Fevereiro, na EBI de 
Azambuja, com o Membro Fundador da JEOTA, Engenheiro João Juanas de Melo e ainda sem data marcada, na Escola 
Secundária, com a participação do Professor Universitário Jorge Paiva, da Universidade de Coimbra. Pelo quarto ano 
consecutivo, realizar-se-á a Assembleia Municipal Jovem, no dia 17 de Março e os temas escolhidos pelas escolas 
foram: Escola Secundária, “Prática do desporto para a promoção de uma vida mais saudável”; Escola EBI de 
Azambuja, “Violência nas escolas”; Escola Vale Aveiras, “Prevenção Rodoviária” e a Escola do Alto Concelho, “Quem 
nos ajuda a fazer omoletas sem ovos?”. Informou ainda que, no dia 22 de Março, o programa “Causas Comuns”, no 
canal 2, terá a participação de um aluno do Concelho de Azambuja. Para concluir informou ainda que, em Outubro 
de 2005 existiam 833 munícipes a consumir água sem pagar, presentemente apenas 234 estão em falta, 12 
apresentaram um esquema de pagamento em prestações, conforme o Regulamento Municipal, a 19 consumidores, foi-
lhes retirado o contador, isto tudo num universo de 9938 consumidores.--------------------------------------------------------- 
--- Informou o Sr. Vereador Manuel Rocha que o Sr. Vereador António Nobre não compareceu à reunião por motivos 
profissionais. Sobre Vila Nova da Rainha, questionou se o ramal de água que abastece a Socasa é o velho, uma vez 
que existem dificuldades no abastecimento. Outra questão prende-se com o cumprimento do prazo estabelecido para 
conclusão das obras na Junta de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira pediu esclarecimentos sobre a tipologia (EB1+JI ou EBI+JI) e participação da DREL 
na nova escola de Azambuja, e ainda, se estará concluída no início do próximo ano lectivo.--------------------------------- 
--- Esclareceu o Sr. Presidente que o Gabinete de Actividades Económicas (GAE) se reduz, presentemente, à actividade 
de um Técnico que, de momento, se encontra a elaborar um dossier sobre o Concelho de Azambuja (com dados de 
ordem económica, demográfica, ordenamento do território, acessibilidades, integração na região, etc.) para vir a ser 
apresentado em diversos fóruns no sentido de captar investimentos. Outro trabalho do GAE é controlar as relações 
entre a Câmara e a EMIA, ou seja, controle de processos do ponto de vista financeiro, legal, jurídico e administrativo. 
O GAE é também o dinamizador de canais de informação e contacto com o Ministério da Economia porque, na 
sequência da anunciada vinda do aeroporto, a Câmara tem recebido vários grupos nacionais e internacionais, com 
intenção de investimento no Concelho, tendo que haver contactos com a Agência Portuguesa de Investimentos para o 
estudo da concessão de contrapartidas a nível local e nacional. No domínio do comércio tradicional, o GAE faz um 
trabalho, infelizmente sem correspondência, de incentivos, isto é, a Câmara negociou com a NERSANT e com uma 
instituição bancária um sistema de incentivos em que 50% do investimento era suportado pela Câmara, em termos 
de encargos, para permitir a modernização dessas micro empresas. Até hoje, no Concelho de Azambuja, não houve um 
único empresário que tenha recorrido a esse sistema, apesar de todos os contactos estabelecidos com a ACISMA para 
minimização do impacto sobre os comerciantes e dinamização das suas actividades.-------------------------------------------- 
--- Relativamente à Feira de Maio, o Sr. Presidente esclareceu que as Provas Hípicas não se vão realizar por terem 
sido criados novos pólos de atracção na Feira, que se prendem com as actividades tauromáquicas e com as tertúlias, 
como a Praça das Freguesias, o pavilhão de artesanato ou o pavilhão das actividades económicas, que relegam para 
segundo plano as actividades do Centro Hípico Lebreiro, o que se torna desprestigiante e desmotivador, pois essas 
actividades não têm qualquer tipo de assistência. Concluindo, não vale a pena fazer uma actividade que implica um 
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esforço financeiro significativo por parte da Câmara, um esforço organizativo por parte do Centro Hípico e depois 
ninguém assiste. Foi acordada, com o Centro Hípico, a realização de uma Feira Hípica, em princípio em Setembro, 
que trará a dignidade e a assistência que uma actividade desta natureza merece. O local está a ser estudado, 
possivelmente ao longo da Várzea do Valverde e por trás do Bairro da Socasa, propriedades da Câmara com bons 
acessos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Em resposta ao Sr. Vereador Manuel Rocha, o Sr. Presidente informou que a conduta de água que abastece a 
Socasa é a velha, estando a fazer-se uma grande intervenção nos depósitos de Vila Nova da Rainha e nos sistemas de 
bombagem, para normalizar a situação. Vila Nova da Rainha tem um grande problema que requer uma grande 
intervenção de fundo, pois para levar água ao Casal Novo, tem que se injectar na rede uma pressão que rebenta 
algumas canalizações em Vila Nova da Rainha e, se a Câmara baixar a pressão, a água não chega ao Casal Novo. É 
pois necessário fazer uma intercepção junto da captação que torne o abastecimento ao Casal Novo independente do 
abastecimento a Vila Nova da Rainha. O prazo de execução da obra de 270 dias e ainda está dentro do prazo. 
Presentemente a obra tem andando com celeridade.----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em relação à questão que a Sra. Vereadora colocou e, na sequência da deliberação tomada em sessão de Câmara, 
desenvolveram-se contactos com a DREL, houve inclusivamente uma reunião, na qual a Câmara concedeu um prazo à 
DREL para se pronunciar (ou a DREL acordava com a Câmara a construção de uma nova EBI ou, se não se 
pronunciasse em tempo a Câmara avançava com a construção de uma EB1+JI). Neste momento o prazo concedido 
foi ultrapassado e a Câmara terá que decidir como vai avançar. Relativamente à conclusão da obra da escola em 
Setembro, a Câmara irá tentar solucionar a questão da melhor maneira possível, mas nunca com uma escola nova em 
funcionamento, há escolas que terão que funcionar em regime duplo. ------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando se, depois da requalificação do Campo da Feira, a Feira 
de Maio também passará para a Várzea do Valverde. Fez ainda uma chamada de atenção para os desperdícios de 
água, pois a Câmara aprovou o aumento de 20% no preço da água, foi pedido um empréstimo de um milhão e cem 
mil euros para pagar a dívida à Águas do Oeste e continuam a desperdiçar-se milhares de litros de água, como 
numa rotunda, em Azambuja, no fim-de-semana transacto. Também à entrada da Câmara existe um sumidouro de 
águas pluviais onde está constantemente a correr água, outro desperdício de milhares de litros. Solicitou os estudos 
que levam à conclusão que o desperdício de água no Concelho de Azambuja é de 28%. Continuando, afirmou 
concordar com a mudança na entrada da Escola da Quinta dos Gatos. Não concorda com o resultado das obras, 
dado que, sobra mais de um metro ao estacionamento em espinha e, em contrapartida, o passeio é muito estreito. 
Para além disso, como foram postos candeeiros ao meio do passeio, torna-se impossível a passagem de um carrinho 
de bebé. Relativamente a ETAR, em praticamente todo o concelho, os esgotos correm a céu aberto pelas ribeiras ou 
fossas porque as ETAR não estão funcionamento. Na Maçussa existe uma ETAR mas poucas pessoas estão ligadas aos 
esgotos; em Vila Nova da Rainha está a funcionar; em Azambuja funciona mal, não está tudo ligado e na maior parte 
das freguesias está tudo muito atrasado. Na altura da campanha eleitoral estava tudo em fase de estudos e testes 
mas continua tudo na mesma. Há pouco tempo atrás, a Câmara de Azambuja levou uma multa do Ministério do 
Ambiente por um arrastar de situações que já deveriam estar resolvidas há bastante tempo.--------------------------------- 
Sobre a fossa existente na primeira rotunda do Vale do Brejo, no sentido Azambuja/ Aveiras de Cima, apesar do Sr. 
Vice-presidente ter dito que se ia remediar a situação, vai exercer o seu direito de cidadania e o seu dever de 
Vereador e vai solicitar ao Ministério do Ambiente uma fiscalização aos esgotos de Vale do Brejo, mais propriamente 
à fossa, pois não pode permitir que aquelas águas tendam a ficar inquinadas porque se construiu uma fossa num 
sítio impróprio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informou o Sr. Presidente que, relativamente à questão da água, a Câmara irá fornecer todos os elementos sobre 
o consumo de água, em que não estão facturados os 28% que dizem respeito a perdas na rede e a consumos não 
contabilizados. Existe também, uma dívida da Câmara do Cadaval referente ao abastecimento de água ao Cercal. Em 
relação à questão das barreiras arquitectónicas manifestou concordância com o Sr. Vereador António José Matos. Na 
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entrada da escola da Quinta dos Gatos, o Sr. Vice-presidente já interveio, os passeios vão ter um metro e meio e os 
candeeiros vão ser retirados. Quanto à implantação de candeeiros na Rua 25 de Abril, em Aveiras de Baixo, já está 
acordado que os três candeeiros serão removidos. Ainda sobre a intervenção do Sr. Vereador comentou que se esta é 
a única observação que faz da enorme intervenção na Rua 25 de Abril, tem de facto um poder de observação muito 
escasso ou então tem má fé, pois deveria ter realçado a qualidade da obra de requalificação da Rua e do Largo da 
Praça. Não se pode pegar só nos aspectos negativos, estes devem ser enquadrados nos aspectos mais positivos.--------- 
--- Sobre o saneamento, o Sr. Presidente informou que não se resume a ETAR´s, mas não haveria perspectivas de 
haver ETAR´s e emissários a funcionar em pleno se a Câmara não tivesse feito o acordo com a Águas do Oeste. 
Muito resumidamente fez um ponto de situação, a ETAR de Vila Nova da Rainha está a funcionar em “runing”; a 
ETAR da Maçussa está em funcionamento mas existe um problema, o colector é na Rua 25 de Abril, no entanto a 
maioria das casas tem as casas de banho para trás e presentemente os Técnicos do DIOM estão a estudar a melhor 
forma para se fazer a ligação; a ETAR de Azambuja está em funcionamento na parte nascente na Vila, na parte 
poente é preciso montar umas bombas (contrapartida da Urbanização da Ferromax, no Valverde) e através do 
programa POLIS vai ser concluída a intervenção na Vila; em Aveiras de Baixo, a ETAR está em fase experimental e 
está a ser construído um novo emissário pela Águas do Oeste e, em Alcoentre, as obras para a construção da ETAR 
vão arrancar no final do mês. Mas para se resolver o problema de saneamento é também necessário construir-se 
esgotos de ligação às ETAR e, nesta área, a Câmara interveio intensamente, através de fundos comunitários (a 
decorrer: Tagarro, Arrifana, Casais de Baixo e Casais de Britos; consignados: Torre Penalva e Casais de Além; 
concluídos: Vila Nova de São Pedro e Quebradas e reformulados: Azambuja e Aveiras de Cima). Para o IV Quadro 
Comunitário de Apoio apenas sobra uma localidade com mais de 300 habitantes que é Manique do Intendente. A 
água que se ouve correr ao pé da Câmara é proveniente de uma nascente que vem de cima do Alto da Torre e 
depois entra para a rede de águas pluviais neste local. A água que entra na Fonte de Santo António vai ser 
aproveitada através do sistema de rega do novo Jardim Municipal. Sobre a rega das rotundas deve ter havido algum 
problema porque não é justificável que as rotundas estejam setenta e duas horas a ser regadas. --------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vice-presidente informando que a família de Vila Nova da Rainha já está a ser acompanhada pelos 
Técnicos da Divisão de Saúde e Acção Social. Uma vez que a Junta de Freguesia não tem verba para a mão-de-obra 
à qual se tinha proposto, a Câmara disponibilizou um Técnico do DIOM para fazer um pequeno projecto (513 euros 
de material e 600 euros de mão-de-obra) e estão a ultimar-se as coisas para se iniciar a obra de recuperação da 
habitação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o assunto interveio o Sr. Vereador Manuel Rocha que fez uma chamada de atenção pois, no seu entender, a 
família não quer trabalhar porque a Junta de Freguesia arranjou trabalho à mãe, ela esteve a trabalhar duas 
semanas e depois entregou a farda e foi-se embora; o rapaz não é deficiente pois vai à caça e à pesca e também 
não quer trabalhar. Considera que as coisas não devem “cair do céu” senão as pessoas não lhes dão o devido valor. 
A Câmara deveria tentar arranjar-lhes trabalho para não andarem sempre a “bater à mesma porta”.---------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal sugeriu que em situações de famílias carenciadas não se identifiquem as pessoas. Os 
Srs. Vereadores devem dirigir-se aos Técnicos de Acção Social e solicitar informações. ------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente concordou que deve haver sigilo e a privacidade destas pessoas deve ser preservada. ---------------- 
--- O Sr. Vereador Manuel Rocha assumiu a responsabilidade de tudo o que disse. --------------------------------------------- 
--- Tomou a palavra o Sr. Vereador António José Matos dizendo que fez o que se costuma fazer nas sessões de 
Câmara, apenas mencionou a rua e a localidade. No que diz respeito a Aveiras de Baixo é óbvio que a Rua 25 de 
Abril está visivelmente mais bonita mas tem que alertar para tudo o que está menos bem. Sobre a variante Guarita/ 
Aveiras de Cima questionou para quando a sua construção e se o IEP vai pagar o arranjo da estrada que está a ser 
degradada pela passagem de camiões. Considera que a Câmara deveria exigir da REFER o arranjo da estrada Casais 
daLagoa/Virtudes. Disse concordar com o Sr. Presidente que saneamento não são só ETAR, mas a Câmara tem gasto 



06.Fev.2006 
 

 

 5 

muito dinheiro para acontecerem situações como na Maçussa, antevendo que irá acontecer o mesmo em Vila Nova de 
São Pedro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que, à mercê da pressão da Câmara junto do IEP, ainda este mês começam as obras 
de construção da nova ponte sobre a Vala Real. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Reiniciada a sessão o Sr. Presidente informou que a Feira de Maio, este ano, vai ter vertentes tradicionais ligadas 
ao Baixo Concelho, como a tauromaquia e o Concurso de Vinhos. As vertentes tradicionais da zona de Aveiras de 
Cima serão inseridas na ÁVINHO, de forma a intensificar esta actividade e para que no Concelho de Azambuja hajam 
duas Feiras bastante significativas. Sobre o Jardim Urbano de Azambuja informou que as obras na continuação da 
Galeria Municipal, não são para nenhum salão de baile, como já lhe constou, são um espaço para exposições ao ar 
livre e o que se vê no jardim são as bases dos bancos, não são os próprios bancos, estes serão posteriormente 
assentes naquelas bases. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
  ------------ AP AP AP APROVAÇÃO DE ACTAS ROVAÇÃO DE ACTAS ROVAÇÃO DE ACTAS ROVAÇÃO DE ACTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 28 de Outubro de 2005 foi aprovada por maioria, com seis votos a 
favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU). A acta foi assinada, sendo a sua leitura 
dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros da Câmara.---------------------------  
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 28 de Novembro de 2005 foi aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Srs. Vice-presidente, Vereadores José Manuel Pratas e Marco Leal e Grupo do PSD) e duas abstenções 
(Sr. Presidente e Grupo da CDU). A acta foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter 
sido previamente distribuído pelos membros da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------     

OOOORDEM DO DIRDEM DO DIRDEM DO DIRDEM DO DIAAAA    
PONTO 1 PONTO 1 PONTO 1 PONTO 1 ––––    SoSoSoSocasa casa casa casa –––– Autorização de H Autorização de H Autorização de H Autorização de Hipoteca ipoteca ipoteca ipoteca ––––    Proposta N.ºProposta N.ºProposta N.ºProposta N.º 7 / P / 2006 7 / P / 2006 7 / P / 2006 7 / P / 2006    ------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta Proposta Proposta Proposta que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------  
--- “Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- as deliberações de Câmara de 15/11/1977, de 14/05/1986 e 25/09/2003, relativamente à constituição do direito 
de superfície, a favor da Socasa – Cooperativa de Habitação Económica de Azambuja, CRL. ---------------------------------  
--- o pedido da Socasa, que se anexa.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Câmara, em 25/10/1988, já deliberou de forma idêntica para o loteamento de Azambuja.----------------------  
--- Proponho:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1) Que a Câmara autorize a Socasa a hipotecar os Lotes 16 a 25, 32 e 33, 64 a 72 e 117 do loteamento de 
Vila Nova da Rainha a favor da Caixa Geral de Depósitos. --------------------------------------------------------------------------  
--- 2) Que em caso de reversão ou de resolução subsistam as hipotecas constituídas pela Socasa a favor da Caixa 
Geral de Depósitos.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta à votação a Proposta n.º 7 / P / 2006 foi aprovada por maioria com seis votos a favor (Grupos 
do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU). ---------------------------------------------------------------------------------  
PONTO 2 PONTO 2 PONTO 2 PONTO 2 –––– Toponímia Toponímia Toponímia Toponímia    –––– Alcoentre  Alcoentre  Alcoentre  Alcoentre ––––    Proposta N.º Proposta N.º Proposta N.º Proposta N.º 9 / P / 20069 / P / 20069 / P / 20069 / P / 2006    --------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta Proposta Proposta Proposta que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------  
--- “Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que no âmbito do Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das 
Freguesias (alínea v) do nº 1 do art. 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei 
nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro) compete à Câmara Municipal entre outras matérias atribuir denominação a Ruas e 
Praças das Povoações na área do Município; -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- as propostas apresentadas pela Junta de Freguesia de Alcoentre, referente à denominação toponímia das 
localidades de Alcoentre, Quebradas e Tagarro, já aprovadas pela Junta e Assembleia de Freguesia.------------------------  
--- Proponho:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- que a Câmara delibere aprovar as denominações constantes nos documentos em anexo.” --------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta n.º 9 / P / 2006 foi aprovada por unanimidade.----------------------------------  
------------ Aveiras de Cima  Aveiras de Cima  Aveiras de Cima  Aveiras de Cima ––––    Proposta N.ºProposta N.ºProposta N.ºProposta N.º 10 / P / 2006 10 / P / 2006 10 / P / 2006 10 / P / 2006 -----------------------------------------------------------------------------------        
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta Proposta Proposta Proposta que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------  
--- “Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que no âmbito do Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das 
Freguesias (alínea v) do nº 1 do art. 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei 
nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro) compete à Câmara Municipal entre outras matérias atribuir denominação a Ruas e 
Praças das Povoações na área do Município; -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a proposta apresentada pela Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, referente à denominação toponímia nesta 
localidade, já aprovada pelo respectivo executivo da Junta.--------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Câmara delibere aprovar a denominação constante nos documentos anexos.”---------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta n.º 10 / P / 2006 foi aprovada por unanimidade. --------------------------------- 
------------ PONTO 3  PONTO 3  PONTO 3  PONTO 3 –––– Associação de Bombeiros Voluntários  Associação de Bombeiros Voluntários  Associação de Bombeiros Voluntários  Associação de Bombeiros Voluntários –––– Protocolos  Protocolos  Protocolos  Protocolos ----    PrPrPrProposta N.º 12 / P / 2006  oposta N.º 12 / P / 2006  oposta N.º 12 / P / 2006  oposta N.º 12 / P / 2006  ----------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a PropostaPropostaPropostaProposta e os ProtocolosProtocolosProtocolosProtocolos que a seguir se transcrevem: ------------------------------------  
--- PropostaPropostaPropostaProposta -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As responsabilidades consignadas às Autarquias no quadro da Protecção Civil; ----------------------------------------------  
--- A necessidade de dotar o Município de dispositivos operacionais que assegurem, em permanência, serviços de 
socorro às populações, em situações de emergência; ----------------------------------------------------------------------------------  
--- A existência, desde 2002, de protocolos com as Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho, nomeadamente 
de Azambuja e Alcoentre, no quadro da Criação de Grupos de Primeira Intervenção.------------------------------------------  
--- Proponho:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A aprovação das alterações efectuadas nos referidos protocolos, nomeadamente no nº 2, da cláusula Segunda, os 
quais seguem em anexo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Protocolo para a CProtocolo para a CProtocolo para a CProtocolo para a Criação de um Grupo de Intervenção Permanenteriação de um Grupo de Intervenção Permanenteriação de um Grupo de Intervenção Permanenteriação de um Grupo de Intervenção Permanente-----------------------------------------------------------  
--- Entre:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Município de Azambuja, adiante designada por Município, aqui representado pelo seu Presidente, Joaquim 
António Ramos e a Associação dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, adiante designada por Associação, aqui 
representada pelo seu Presidente Luís Manuel Abreu de Sousa, e Comandante Manuel Agostinho dos Santos. -------------  
--- Considerando que,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- I. É atribuição das Autarquias Locais assegurar a protecção civil na área do Município; ----------------------------------  
--- II. É necessário dotar o Município de Azambuja de um dispositivo operacional que assegure, em permanência, o 
socorro das populações em situações de emergência; ---------------------------------------------------------------------------------  
--- É celebrado entre ambas as partes e segundo os princípios de boa fé o presente protocolo, que se rege pelas 
cláusulas seguintes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Primeira------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Associação compromete-se a criar e a manter nos termos do presente protocolo, um Grupo de Intervenção 
Permanente, com o único e exclusivo objectivo de assegurar, em permanência, serviços de socorro às populações, 
designadamente nos seguintes casos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Combate a incêndios; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Socorro às populações em caso de incêndios, inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os 
acidentes, catástrofes ou calamidades;----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Socorro a náufragos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- d) Socorro a sinistrados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar; ------------------------------------------------------  
--- e) A minimização de riscos em situações de acidente iminente; ----------------------------------------------------------------  
--- f) A colaboração em outras actividades de protecção civil, no âmbito do exercício das funções específicas que são 
cometidas aos corpos de bombeiros.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Fora dos períodos de intervenções nas missões previstas no número anterior, os elementos do Grupo de 
Intervenção Permanente podem desempenhar ainda tarefas de âmbito operacional incluindo acções de formação 
interna, preparação física, limpeza e manutenção de equipamentos, viaturas e instalações sem prejuízo da prontidão 
do socorro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. O Grupo de Intervenção Permanente assegura o socorro e permanece activo em todos os dias de acordo com 
um plano de horário elaborado pelo Comandante do respectivo corpo de Bombeiros. -----------------------------------------  
--- 4. O plano de horário é homologado pelo responsável da Protecção Civil Municipal. --------------------------------------  
--- 5. Os elementos do Grupo de Intervenção Permanente apenas efectuam serviços de emergência sem prejuízo do 
disposto no número 2 desta cláusula. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 6. O Grupo de Intervenção Permanente actua na sua área de actuação própria podendo em situações de 
reconhecida emergência actuar em todo o concelho de Azambuja e nos concelhos adjacentes, a solicitação do Centro 
de Coordenação de Socorros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Segunda ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O Grupo de Intervenção Permanente é constituído por 7 bombeiros em regime de permanência e vinculados à 
Associação por contrato de trabalho a celebrar para o efeito. ----------------------------------------------------------------------  
--- 2. A comparticipação do município nos custos decorrentes do presente protocolo é de 83.664,00 euros, a pagar 
trimestralmente, calculados pela seguinte fórmula:-------------------------------------------------------------------------------------  
--- 7 x [(SBx14xES) + (11x22xSA) + (SBx12x0,2)] ----------------------------------------------------------------------------------  
--- onde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SB – Salário Base = 570/mês--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- ES – Encargos Sociais = 20,05%----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SA – Subsídio de Almoço = 4€/ dia------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- (SBx12x0,2) – Componente relativa a material ------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A Associação é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações perante a Segurança Social relativas aos 
elementos do Grupo de Intervenção Permanente e, designadamente pela entrega das contribuições devidas nos termos 
da lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4. Os elementos do Grupo de Intervenção Permanente estão abrangidos pelo seguro de acidentes de trabalho nos 
termos da lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Terceira ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente protocolo é celebrado pelo prazo de um ano, renovável por iguais períodos, quando não seja 
denunciado por qualquer das partes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A denúncia prevista no número anterior é notificada por carta registada com aviso de recepção, com 
antecedência mínima de 60 dias sobre o fim do prazo ou das suas renovações. -----------------------------------------------  
--- 3. A revisão e actualização do presente Protocolo resultará da livre negociação entre as partes, a realizar no 
primeiro semestre de cada ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Quarta--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O comando do Grupo de Intervenção Permanente é da competência do Comandante do respectivo corpo de 
bombeiros, ou de quem este livremente designar. -------------------------------------------------------------------------------------  
--- Quinta--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A selecção dos elementos do Grupo de Intervenção Permanente compete ao Comandante do respectivo corpo de 
bombeiros, obedecendo aos requisitos constantes do número 2 desta cláusula. --------------------------------------------------  
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--- 2. Os elementos do Grupo de Intervenção Permanente cumprem os seguintes requisitos: ---------------------------------  
--- a) Como formação básica obrigatória o curso de bombeiros de 3ª classe há pelo menos um ano; ---------------------  
--- b) Como formação específica obrigatória o curso básico de socorrismo, salvamento e desencareçamento (TAT); ------  
--- c) Preferencialmente carta de condução de veículos ligeiros; --------------------------------------------------------------------  
--- d) Mais de 20 anos e menos de 50 anos de idade, para todos os elementos com excepção do motorista, para o 
qual o limite de idade é de 60 anos, não podendo contudo ter idade superior a 40 anos no momento do ingresso;--  
--- e) A capacidade e a robustez física necessária, a comprovar anualmente através da prestação de provas de 
aptidão para o exercício da função; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) A escolaridade mínima obrigatória ao nível de ensino aplicável ao tempo da sua conclusão; 
--- g) O Chefe do Grupo de Intervenção Permanente deve ter no mínimo o posto de bombeiro de 1ª classe e a 
formação complementar adequada ao exercício destas funções; ---------------------------------------------------------------------  
--- h) O motorista do Grupo de Intervenção Permanente deve ter a carta de condução de veículos pesados e a 
formação complementar adequada ao exercício destas funções; ---------------------------------------------------------------------  
--- i) Pelo menos dois elementos do Grupo de Intervenção Permanente devem ter a carta de condução de veículos 
pesados; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- j) Os elementos do Grupo de Intervenção Permanente devem ainda obter formação complementar especializada em 
função dos riscos específicos da zona de intervenção do respectivo corpo de bombeiros.--------------------------------------  
--- Sexta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A gestão funcional do pessoal do Grupo de Intervenção Permanente é feita pelo Comandante do respectivo 
corpo de bombeiros, designadamente em matéria de férias, escalas e folgas, tendo em conta as disposições legais 
aplicáveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Devem ser fixadas as escalas de serviço e a grelha de alarmes por tipo de sinistro com a indicação das 
viaturas de resposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sétima--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Associação faculta ao Município e seus representantes todos os meios, elementos e informações necessárias 
que lhe sejam solicitadas, relativamente ao Grupo de Intervenção Permanente e seu funcionamento.-----------------------  
--- 2. Dos relatórios das inspecções realizadas pelo Município são enviadas cópias ao Presidente da Direcção da 
Associação e ao Comandante do corpo de bombeiros. --------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Compete ao Município supervisionar:----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Os termos do procedimento de selecção dos elementos do Grupo de Intervenção Permanente; ----------------------  
--- b) Os princípios e a orientação geral da acção operacional do Grupo de Intervenção Permanente;---------------------  
--- c) As provas de aptidão física para o exercício da função;----------------------------------------------------------------------  
--- d) A formação adequada e necessária para o chefe e para o motorista do Grupo de Intervenção Permanente;------  
--- e) A formação complementar a efectuar em cada ano pelos elementos do Grupo de Intervenção Permanente.-------  
--- Oitava --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente protocolo pode ser rescindido por qualquer uma das partes em caso de incumprimento por outra 
das partes de qualquer das obrigações dele decorrentes.-----------------------------------------------------------------------------  
--- 2. O Município poderá suspender o financiamento referido no número dois, da cláusula segunda, em caso de 
incumprimento pela Associação das obrigações decorrentes do presente protocolo, e designadamente no caso de o 
Grupo de Intervenção Permanente não cumprir eficazmente as suas missões.----------------------------------------------------  
--- 3. O Município pode rescindir unilateralmente o presente protocolo no caso de o Grupo de Intervenção 
Permanente não cumprir eficazmente as suas missões, que serão comprovadas em relatório pela inspecção efectuada 
pelo Município, ou por entidade que este designar. -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Nona----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- As partes obrigam-se a informar mutuamente de tudo o que possa ser relevante para a boa e harmoniosa 
execução do presente protocolo e actuar diligentemente na prossecução dos fins nele visados.”-----------------------------  
--- Protocolo para a Criação de um Grupo de Intervenção PermanenteProtocolo para a Criação de um Grupo de Intervenção PermanenteProtocolo para a Criação de um Grupo de Intervenção PermanenteProtocolo para a Criação de um Grupo de Intervenção Permanente-----------------------------------------------------------  
--- Entre:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Município de Azambuja, adiante designada por Município, aqui representado pelo seu Presidente, Joaquim 
António Ramos e a Associação dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, adiante designada por Associação, aqui 
representada pelo seu Presidente António Manuel Guerra Duarte, e Comandante Pedro João Simões Cardoso. ------------  
--- Considerando que,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- I. É atribuição das Autarquias Locais assegurar a protecção civil na área do Município; ----------------------------------  
--- II. É necessário dotar o Município de Azambuja de um dispositivo operacional que assegure, em permanência, o 
socorro das populações em situações de emergência; ---------------------------------------------------------------------------------  
--- É celebrado entre ambas as partes e segundo os princípios de boa fé o presente protocolo, que se rege pelas 
cláusulas seguintes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Primeira------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Associação compromete-se a criar e a manter nos termos do presente protocolo, um Grupo de Intervenção 
Permanente, com o único e exclusivo objectivo de assegurar, em permanência, serviços de socorro às populações, 
designadamente nos seguintes casos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Combate a incêndios; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Socorro às populações em caso de incêndios, inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os 
acidentes, catástrofes ou calamidades;----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Socorro a náufragos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Socorro a sinistrados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar; ------------------------------------------------------  
--- e) A minimização de riscos em situações de acidente iminente; ----------------------------------------------------------------  
--- f) A colaboração em outras actividades de protecção civil, no âmbito do exercício das funções específicas que são 
cometidas aos corpos de bombeiros.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Fora dos períodos de intervenções nas missões previstas no número anterior, os elementos do Grupo de 
Intervenção Permanente podem desempenhar ainda tarefas de âmbito operacional incluindo acções de formação 
interna, preparação física, limpeza e manutenção de equipamentos, viaturas e instalações sem prejuízo da prontidão 
do socorro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. O Grupo de Intervenção Permanente assegura o socorro e permanece activo em todos os dias de acordo com 
um plano de horário elaborado pelo Comandante do respectivo corpo de Bombeiros. -----------------------------------------  
--- 4. O plano de horário é homologado pelo responsável da Protecção Civil Municipal. --------------------------------------  
--- 5. Os elementos do Grupo de Intervenção Permanente apenas efectuam serviços de emergência sem prejuízo do 
disposto no número 2 desta cláusula. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 6. O Grupo de Intervenção Permanente actua na sua área de actuação própria podendo em situações de 
reconhecida emergência actuar em todo o concelho de Azambuja e nos concelhos adjacentes, a solicitação do Centro 
de Coordenação de Socorros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Segunda ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O Grupo de Intervenção Permanente é constituído por 7 bombeiros em regime de permanência e vinculados à 
Associação por contrato de trabalho a celebrar para o efeito. ----------------------------------------------------------------------  
--- 2. A comparticipação do município nos custos decorrentes do presente protocolo é de 83.664,00 euros, a pagar 
trimestralmente, calculados pela seguinte fórmula:-------------------------------------------------------------------------------------  
--- 7 x [(SBx14xES) + (11x22xSA) + (SBx12x0,2)] ----------------------------------------------------------------------------------  
--- onde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SB – Salário Base = 570/mês--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- ES – Encargos Sociais = 20,05%----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SA – Subsídio de Almoço = 4€/ dia------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- (SBx12x0,2) – Componente relativa a material ------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A Associação é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações perante a Segurança Social relativas aos 
elementos do Grupo de Intervenção Permanente e, designadamente pela entrega das contribuições devidas nos termos 
da lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4. Os elementos do Grupo de Intervenção Permanente estão abrangidos pelo seguro de acidentes de trabalho nos 
termos da lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Terceira ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente protocolo é celebrado pelo prazo de um ano, renovável por iguais períodos, quando não seja 
denunciado por qualquer das partes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A denúncia prevista no número anterior é notificada por carta registada com aviso de recepção, com 
antecedência mínima de 60 dias sobre o fim do prazo ou das suas renovações. -----------------------------------------------  
--- 3. A revisão e actualização do presente Protocolo resultará da livre negociação entre as partes, a realizar no 
primeiro semestre de cada ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Quarta--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O comando do Grupo de Intervenção Permanente é da competência do Comandante do respectivo corpo de 
bombeiros, ou de quem este livremente designar. -------------------------------------------------------------------------------------  
--- Quinta--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A selecção dos elementos do Grupo de Intervenção Permanente compete ao Comandante do respectivo corpo de 
bombeiros, obedecendo aos requisitos constantes do número 2 desta cláusula. --------------------------------------------------  
--- 2. Os elementos do Grupo de Intervenção Permanente cumprem os seguintes requisitos: ---------------------------------  
--- a) Como formação básica obrigatória o curso de bombeiros de 3ª classe há pelo menos um ano; ---------------------  
--- b) Como formação específica obrigatória o curso básico de socorrismo, salvamento e desencareçamento (TAT); ------  
--- c) Preferencialmente carta de condução de veículos ligeiros; --------------------------------------------------------------------  
--- d) Mais de 20 anos e menos de 50 anos de idade, para todos os elementos com excepção do motorista, para o 
qual o limite de idade é de 60 anos, não podendo contudo ter idade superior a 40 anos no momento do ingresso;--  
--- e) A capacidade e a robustez física necessária, a comprovar anualmente através da prestação de provas de 
aptidão para o exercício da função; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) A escolaridade mínima obrigatória ao nível de ensino aplicável ao tempo da sua conclusão; 
--- g) O Chefe do Grupo de Intervenção Permanente deve ter no mínimo o posto de bombeiro de 1ª classe e a 
formação complementar adequada ao exercício destas funções; ---------------------------------------------------------------------  
--- h) O motorista do Grupo de Intervenção Permanente deve ter a carta de condução de veículos pesados e a 
formação complementar adequada ao exercício destas funções; ---------------------------------------------------------------------  
--- i) Pelo menos dois elementos do Grupo de Intervenção Permanente devem ter a carta de condução de veículos 
pesados; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- j) Os elementos do Grupo de Intervenção Permanente devem ainda obter formação complementar especializada em 
função dos riscos específicos da zona de intervenção do respectivo corpo de bombeiros.--------------------------------------  
--- Sexta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A gestão funcional do pessoal do Grupo de Intervenção Permanente é feita pelo Comandante do respectivo 
corpo de bombeiros, designadamente em matéria de férias, escalas e folgas, tendo em conta as disposições legais 
aplicáveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Devem ser fixadas as escalas de serviço e a grelha de alarmes por tipo de sinistro com a indicação das 
viaturas de resposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sétima--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- 1. A Associação faculta ao Município e seus representantes todos os meios, elementos e informações necessárias 
que lhe sejam solicitadas, relativamente ao Grupo de Intervenção Permanente e seu funcionamento.-----------------------  
--- 2. Dos relatórios das inspecções realizadas pelo Município são enviadas cópias ao Presidente da Direcção da 
Associação e ao Comandante do corpo de bombeiros. --------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Compete ao Município supervisionar:----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Os termos do procedimento de selecção dos elementos do Grupo de Intervenção Permanente; ----------------------  
--- b) Os princípios e a orientação geral da acção operacional do Grupo de Intervenção Permanente;---------------------  
--- c) As provas de aptidão física para o exercício da função;----------------------------------------------------------------------  
--- d) A formação adequada e necessária para o chefe e para o motorista do Grupo de Intervenção Permanente;------  
--- e) A formação complementar a efectuar em cada ano pelos elementos do Grupo de Intervenção Permanente.-------  
--- Oitava --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente protocolo pode ser rescindido por qualquer uma das partes em caso de incumprimento por outra 
das partes de qualquer das obrigações dele decorrentes.-----------------------------------------------------------------------------  
--- 2. O Município poderá suspender o financiamento referido no número dois, da cláusula segunda, em caso de 
incumprimento pela Associação das obrigações decorrentes do presente protocolo, e designadamente no caso de o 
Grupo de Intervenção Permanente não cumprir eficazmente as suas missões.----------------------------------------------------  
--- 3. O Município pode rescindir unilateralmente o presente protocolo no caso de o Grupo de Intervenção 
Permanente não cumprir eficazmente as suas missões, que serão comprovadas em relatório pela inspecção efectuada 
pelo Município, ou por entidade que este designar. -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Nona----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As partes obrigam-se a informar mutuamente de tudo o que possa ser relevante para a boa e harmoniosa 
execução do presente protocolo e actuar diligentemente na prossecução dos fins nele visados.”-----------------------------  
--- O Sr. Presidente explicou que a proposta abarca os protocolos a estabelecer com as Associações do Bombeiros 
Voluntários de Azambuja e de Alcoentre, relativamente ao funcionamento dos Grupos de Intervenção Permanente – 
GPI. A metodologia vigente nos protocolos anteriores foi inteiramente reformulada no âmbito de negociações havidas 
com as respectivas corporações. Os protocolos foram elaborados com base na mesma filosofia que presidiu à 
elaboração dos protocolos com as Juntas de Freguesia, embora obviamente com as devidas adaptações à situação 
concreta. Mantém-se o número de elementos que compõem cada GIP - sete elementos, por cada uma das corporações 
dos Bombeiros, sendo atribuído o subsídio correspondente ao seu funcionamento com base num salário base, neste 
caso, de 570 euros/mês (calculo em função da média dos salários pagos por estas corporações aos elementos que 
integram dos GIP, incluindo os catorze meses e o subsidio de alimentação já calculado a 4 euros/dia) e a 
componente de 20% relativamente a material. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos considerou nada haver a obstar à proposta se o Presidente da Associação de 
Bombeiros Voluntários de Azambuja e o Comandante da Associação dos Bombeiros também considerarem os protocolos 
aceitáveis no sentido dos GPI não se virem defraudados na sua capacidade de actuação continuando as populações a 
continuar seguras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação a Proposta n.º 12 / P / 2006 e os Protocolos foram aprovados por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU). -----------------------------------------------------  
PONTO PONTO PONTO PONTO 4444    ––––    Núcleos de Cruz Vermelha Núcleos de Cruz Vermelha Núcleos de Cruz Vermelha Núcleos de Cruz Vermelha –––– Protocolos  Protocolos  Protocolos  Protocolos ––––    Proposta N.ºProposta N.ºProposta N.ºProposta N.º 13 / P / 2006 13 / P / 2006 13 / P / 2006 13 / P / 2006    ----------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a PropostaPropostaPropostaProposta e os ProtocolosProtocolosProtocolosProtocolos que a seguir se transcrevem: ------------------------------------  
--- PropostaPropostaPropostaProposta -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As responsabilidades consignadas às Autarquias no quadro da Protecção Civil; ----------------------------------------------  
--- A necessidade de dotar o Município de dispositivos operacionais que assegurem, em permanência, serviços de 
socorro às populações, em situações de emergência; ----------------------------------------------------------------------------------  
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--- A existência, desde 2002, de protocolos com os Núcleos da Cruz Vermelha do Concelho, nomeadamente de Aveiras 
de Cima, Manique do Intendente e Quebradas, no quadro da Criação de Grupos de Socorristas. ----------------------------  
--- Proponho:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A aprovação das alterações efectuadas nos referidos protocolos, nomeadamente no nº 2, da cláusula Segunda, os 
quais seguem em anexo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Protocolo para a Criação de um Grupo de SocorristasProtocolo para a Criação de um Grupo de SocorristasProtocolo para a Criação de um Grupo de SocorristasProtocolo para a Criação de um Grupo de Socorristas ---------------------------------------------------------------------------  
--- Entre:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Município de Azambuja, adiante designada por Município, aqui representado pelo seu Presidente, Joaquim 
António Ramos e o Núcleo da Cruz Vermelha de Manique do Intendente, adiante designada por Núcleo, aqui 
representada pelo seu Presidente Joaquim António Rodrigues Matias, e Comandante Ricardo Jorge Silva Morgado. -------  
--- Considerando que,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- I. É atribuição das Autarquias Locais assegurar a protecção civil na área do Município; ----------------------------------  
--- II. É necessário dotar o Município de Azambuja de um dispositivo operacional que assegure, em permanência, o 
socorro das populações em situações de emergência; ---------------------------------------------------------------------------------  
--- É celebrado entre ambas as partes e segundo os princípios de boa fé o presente protocolo, que se rege pelas 
cláusulas seguintes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Primeira------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O Núcleo compromete-se a criar e a manter nos termos do presente protocolo, um Grupo de Socorristas, com 
o único e exclusivo objectivo de assegurar, em permanência, serviços de socorro às populações, designadamente nos 
seguintes casos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Socorro às populações em caso de inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, 
catástrofes ou calamidades;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Socorro a sinistrados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar; ------------------------------------------------------  
--- c) A minimização de riscos em situações de acidente iminente; ----------------------------------------------------------------  
--- 2. Fora dos períodos de intervenções nas missões previstas no número anterior, os elementos do Grupo de 
Socorristas podem desempenhar ainda tarefas de âmbito operacional incluindo acções de formação interna, preparação 
física, limpeza e manutenção de equipamento, viaturas e instalações sem prejuízo da prontidão do socorro. -------------  
--- 3. O Grupo de Socorristas assegura o socorro e permanece activo em todos os dias de acordo com um plano de 
horário elaborado pelo Comandante do Núcleo da Cruz Vermelha. -----------------------------------------------------------------  
--- 4. O plano de horário é homologado pelo responsável da Protecção Civil Municipal. --------------------------------------  
--- 5. Os elementos do Grupo de Socorristas apenas efectuam serviços de emergência sem prejuízo do disposto no 
número 2 desta cláusula. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 6. O Grupo de Socorristas actua na sua área de actuação própria podendo em situações de reconhecida 
emergência actuar em todo o concelho de Azambuja e nos concelhos adjacentes, a solicitação do Centro de 
Coordenação de Socorros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Segunda ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O Grupo de Socorristas é constituído por 2 elementos em regime de permanência e vinculados ao Núcleo por 
contrato de trabalho a celebrar para o efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A comparticipação do município nos custos decorrentes do presente protocolo é de 23.904,00 euros, a pagar 
trimestralmente, calculados pela seguinte fórmula:-------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 x [(SBx14xES) + (11x22xSA) + (SBx12x0,2)] ----------------------------------------------------------------------------------  
--- onde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SB – Salário Base = 570/mês--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- ES – Encargos Sociais = 20,05%----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SA – Subsídio de Almoço = 4€/ dia------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- (SBx12x0,2) – Componente relativa a material ------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. O Núcleo é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações perante a Segurança Social relativas aos 
elementos do Grupo de Socorristas e, designadamente pela entrega das contribuições devidas nos termos da lei. -------  
--- 4. Os elementos do Grupo de Socorristas estão abrangidos pelo seguro de acidentes de trabalho nos termos da lei.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Terceira ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente protocolo é celebrado pelo prazo de um ano, renovável por iguais períodos, quando não seja 
denunciado por qualquer das partes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A denúncia prevista no número anterior é notificada por carta registada com aviso de recepção, com 
antecedência mínima de 60 dias sobre o fim do prazo ou das suas renovações. -----------------------------------------------  
--- 3. A revisão e actualização do presente Protocolo resultará da livre negociação entre as partes, a realizar no 
primeiro semestre de cada ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Quarta--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O comando do Grupo de Socorristas é da competência do Comandante do respectivo Núcleo da Cruz Vermelha, ou 
de quem este livremente designar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Quinta--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A selecção dos elementos do Grupo de Socorristas compete ao Comandante do respectivo Núcleo da Cruz 
Vermelha, obedecendo aos requisitos constantes do número 2 desta cláusula. ---------------------------------------------------  
--- 2. Os elementos do Grupo de Socorristas cumprem os seguintes requisitos:--------------------------------------------------  
--- a) Como formação específica obrigatória o curso de formação base da Cruz Vermelha Portuguesa há pelo menos 
um ano; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) A capacidade e a robustez física necessária, a comprovar anualmente através da prestação de provas de 
aptidão física para o exercício da função;-----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) A escolaridade mínima obrigatória ao nível de ensino aplicável ao tempo da sua conclusão; 
--- Sexta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A gestão funcional do pessoal do Grupo de Socorristas é feita pelo Comandante do respectivo Núcleo, 
designadamente em matéria de férias, escalas e folgas, tendo em conta as disposições legais aplicáveis. ------------------  
--- 2. Devem ser fixadas as escalas de serviço e a grelha de alarmes por tipo de sinistro com a indicação das 
viaturas de resposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sétima--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O Núcleo faculta ao Município e seus representantes todos os meios, elementos e informações necessárias que 
lhe sejam solicitadas, relativamente ao Grupo de Socorristas e seu funcionamento.---------------------------------------------  
--- 2. Dos relatórios das inspecções realizadas pelo Município são enviadas cópias ao Núcleo. -------------------------------  
--- 3. Compete ao Município supervisionar:----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Os termos do procedimento de selecção dos elementos do Grupo de Socorristas; ---------------------------------------  
--- b) Os princípios e a orientação geral da acção operacional do Grupo de Socorristas; -------------------------------------  
--- c) As provas de aptidão física para o exercício da função;----------------------------------------------------------------------  
--- d) A formação adequada e necessária para as funções que lhe sejam atribuídas; ------------------------------------------  
--- Oitava --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente protocolo pode ser rescindido por qualquer uma das partes em caso de incumprimento por outra 
das partes de qualquer das obrigações dele decorrentes.-----------------------------------------------------------------------------  
--- 2. O Município poderá suspender o financiamento referido no número dois, da cláusula segunda, em caso de 
incumprimento pelo Núcleo das obrigações decorrentes do presente protocolo, e designadamente no caso de o Grupo 
de Socorristas não cumprir eficazmente as suas missões. -----------------------------------------------------------------------------  
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--- 3. O Município pode rescindir unilateralmente o presente protocolo no caso de o Grupo de Socorristas não 
cumprir eficazmente as suas missões, que serão comprovadas em relatório pela inspecção efectuada pelo Município, 
ou por entidade que este designar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Nona----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As partes obrigam-se a informar mutuamente de tudo o que possa ser relevante para a boa e harmoniosa 
execução do presente protocolo e actuar diligentemente na prossecução dos fins nele visados.”-----------------------------  
--- Protocolo para a Criação de um Grupo de SocorristasProtocolo para a Criação de um Grupo de SocorristasProtocolo para a Criação de um Grupo de SocorristasProtocolo para a Criação de um Grupo de Socorristas ---------------------------------------------------------------------------  
--- Entre:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Município de Azambuja, adiante designada por Município, aqui representado pelo seu Presidente, Joaquim 
António Ramos e o Núcleo da Cruz Vermelha de Quebradas, adiante designada por Núcleo, aqui representada pelo seu 
Presidente José Carlos dos Santos, e Comandante Fernando Manuel Coelho Fernandes.-----------------------------------------  
--- Considerando que,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- I. É atribuição das Autarquias Locais assegurar a protecção civil na área do Município; ----------------------------------  
--- II. É necessário dotar o Município de Azambuja de um dispositivo operacional que assegure, em permanência, o 
socorro das populações em situações de emergência; ---------------------------------------------------------------------------------  
--- É celebrado entre ambas as partes e segundo os princípios de boa fé o presente protocolo, que se rege pelas 
cláusulas seguintes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Primeira------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O Núcleo compromete-se a criar e a manter nos termos do presente protocolo, um Grupo de Socorristas, com 
o único e exclusivo objectivo de assegurar, em permanência, serviços de socorro às populações, designadamente nos 
seguintes casos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Socorro às populações em caso de inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, 
catástrofes ou calamidades;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Socorro a sinistrados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar; ------------------------------------------------------  
--- c) A minimização de riscos em situações de acidente iminente; ----------------------------------------------------------------  
--- 2. Fora dos períodos de intervenções nas missões previstas no número anterior, os elementos do Grupo de 
Socorristas podem desempenhar ainda tarefas de âmbito operacional incluindo acções de formação interna, preparação 
física, limpeza e manutenção de equipamentos, viaturas e instalações sem prejuízo da prontidão do socorro. ------------  
--- 3. O Grupo de Socorristas assegura o socorro e permanece activo em todos os dias de acordo com um plano de 
horário elaborado pelo Comandante do Núcleo da Cruz Vermelha. -----------------------------------------------------------------  
--- 4. O plano de horário é homologado pelo responsável da Protecção Civil Municipal. --------------------------------------  
--- 5. Os elementos do Grupo de Socorristas apenas efectuam serviços de emergência sem prejuízo do disposto no 
número 2 desta cláusula. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 6. O Grupo de Socorristas actua na sua área de actuação própria podendo em situações de reconhecida 
emergência actuar em todo o concelho de Azambuja e nos concelhos adjacentes, a solicitação do Centro de 
Coordenação de Socorros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Segunda ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O Grupo de Socorristas é constituído por 2 elementos em regime de permanência e vinculados ao Núcleo por 
contrato de trabalho a celebrar para o efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A comparticipação do município nos custos decorrentes do presente protocolo é de 23.904,00 euros, a pagar 
trimestralmente, calculados pela seguinte fórmula:-------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 x [(SBx14xES) + (11x22xSA) + (SBx12x0,2)] ----------------------------------------------------------------------------------  
--- onde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SB – Salário Base = 570/mês--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- ES – Encargos Sociais = 20,05%----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- SA – Subsídio de Almoço = 4€/ dia------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- (SBx12x0,2) – Componente relativa a material ------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. O Núcleo é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações perante a Segurança Social relativas aos 
elementos do Grupo de Socorristas e, designadamente pela entrega das contribuições devidas nos termos da lei. -------  
--- 4. Os elementos do Grupo de Socorristas estão abrangidos pelo seguro de acidentes de trabalho nos termos da lei.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Terceira ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente protocolo é celebrado pelo prazo de um ano, renovável por iguais períodos, quando não seja 
denunciado por qualquer das partes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A denúncia prevista no número anterior é notificada por carta registada com aviso de recepção, com 
antecedência mínima de 60 dias sobre o fim do prazo ou das suas renovações. -----------------------------------------------  
--- 3. A revisão e actualização do presente Protocolo resultará da livre negociação entre as partes, a realizar no 
primeiro semestre de cada ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Quarta--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O comando do Grupo de Socorristas é da competência do Comandante do respectivo Núcleo da Cruz Vermelha, ou 
de quem este livremente designar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Quinta--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A selecção dos elementos do Grupo de Socorristas compete ao Comandante do respectivo Núcleo da Cruz 
Vermelha, obedecendo aos requisitos constantes do número 2 desta cláusula. ---------------------------------------------------  
--- 2. Os elementos do Grupo de Socorristas cumprem os seguintes requisitos:--------------------------------------------------  
--- a) Como formação específica obrigatória o curso de formação base da Cruz Vermelha Portuguesa há pelo menos 
um ano; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) A capacidade e a robustez física necessária, a comprovar anualmente através da prestação de provas de 
aptidão física para o exercício da função;-----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) A escolaridade mínima obrigatória ao nível de ensino aplicável ao tempo da sua conclusão; 
--- Sexta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A gestão funcional do pessoal do Grupo de Socorristas é feita pelo Comandante do respectivo Núcleo, 
designadamente em matéria de férias, escalas e folgas, tendo em conta as disposições legais aplicáveis. ------------------  
--- 2. Devem ser fixadas as escalas de serviço e a grelha de alarmes por tipo de sinistro com a indicação das 
viaturas de resposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sétima--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O Núcleo faculta ao Município e seus representantes todos os meios, elementos e informações necessárias que 
lhe sejam solicitadas, relativamente ao Grupo de Socorristas e seu funcionamento.---------------------------------------------  
--- 2. Dos relatórios das inspecções realizadas pelo Município são enviadas cópias ao Núcleo. -------------------------------  
--- 3. Compete ao Município supervisionar:----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Os termos do procedimento de selecção dos elementos do Grupo de Socorristas; ---------------------------------------  
--- b) Os princípios e a orientação geral da acção operacional do Grupo de Socorristas; -------------------------------------  
--- c) As provas de aptidão física para o exercício da função;----------------------------------------------------------------------  
--- d) A formação adequada e necessária para as funções que lhe sejam atribuídas; ------------------------------------------  
--- Oitava --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente protocolo pode ser rescindido por qualquer uma das partes em caso de incumprimento por outra 
das partes de qualquer das obrigações dele decorrentes.-----------------------------------------------------------------------------  
--- 2. O Município poderá suspender o financiamento referido no número dois, da cláusula segunda, em caso de 
incumprimento pelo Núcleo das obrigações decorrentes do presente protocolo, e designadamente no caso de o Grupo 
de Socorristas não cumprir eficazmente as suas missões. -----------------------------------------------------------------------------  
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--- 3. O Município pode rescindir unilateralmente o presente protocolo no caso de o Grupo de Socorristas não 
cumprir eficazmente as suas missões, que serão comprovadas em relatório pela inspecção efectuada pelo Município, 
ou por entidade que este designar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Nona----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As partes obrigam-se a informar mutuamente de tudo o que possa ser relevante para a boa e harmoniosa 
execução do presente protocolo e actuar diligentemente na prossecução dos fins nele visados.”-----------------------------  
--- Protocolo para a Criação de um Grupo de SocorristasProtocolo para a Criação de um Grupo de SocorristasProtocolo para a Criação de um Grupo de SocorristasProtocolo para a Criação de um Grupo de Socorristas ---------------------------------------------------------------------------  
--- Entre:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Município de Azambuja, adiante designada por Município, aqui representado pelo seu Presidente, Joaquim 
António Ramos e o Núcleo da Cruz Vermelha de Aveiras de Cima, adiante designada por Núcleo, aqui representada 
pelo seu Presidente Humberto de Jesus Gomes, e Comandante Henrique Manuel Salvador Agostinho. -----------------------  
--- Considerando que,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- I. É atribuição das Autarquias Locais assegurar a protecção civil na área do Município; ----------------------------------  
--- II. É necessário dotar o Município de Azambuja de um dispositivo operacional que assegure, em permanência, o 
socorro das populações em situações de emergência; ---------------------------------------------------------------------------------  
--- É celebrado entre ambas as partes e segundo os princípios de boa fé o presente protocolo, que se rege pelas 
cláusulas seguintes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Primeira------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O Núcleo compromete-se a criar e a manter nos termos do presente protocolo, um Grupo de Socorristas, com 
o único e exclusivo objectivo de assegurar, em permanência, serviços de socorro às populações, designadamente nos 
seguintes casos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Socorro às populações em caso de inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, 
catástrofes ou calamidades;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Socorro a sinistrados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar; ------------------------------------------------------  
--- c) A minimização de riscos em situações de acidente iminente; ----------------------------------------------------------------  
--- 2. Fora dos períodos de intervenções nas missões previstas no número anterior, os elementos do Grupo de 
Socorristas podem desempenhar ainda tarefas de âmbito operacional incluindo acções de formação interna, preparação 
física, limpeza e manutenção de equipamentos, viaturas e instalações sem prejuízo da prontidão do socorro. ------------  
--- 3. O Grupo de Socorristas assegura o socorro e permanece activo em todos os dias de acordo com um plano de 
horário elaborado pelo Comandante do Núcleo da Cruz Vermelha. -----------------------------------------------------------------  
--- 4. O plano de horário é homologado pelo responsável da Protecção Civil Municipal. --------------------------------------  
--- 5. Os elementos do Grupo de Socorristas apenas efectuam serviços de emergência sem prejuízo do disposto no 
número 2 desta cláusula. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 6. O Grupo de Socorristas actua na sua área de actuação própria podendo em situações de reconhecida 
emergência actuar em todo o concelho de Azambuja e nos concelhos adjacentes, a solicitação do Centro de 
Coordenação de Socorros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Segunda ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O Grupo de Socorristas é constituído por 2 elementos em regime de permanência e vinculados ao Núcleo por 
contrato de trabalho a celebrar para o efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A comparticipação do município nos custos decorrentes do presente protocolo é de 23.904,00 euros, a pagar 
trimestralmente, calculados pela seguinte fórmula:-------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 x [(SBx14xES) + (11x22xSA) + (SBx12x0,2)] ----------------------------------------------------------------------------------  
--- onde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SB – Salário Base = 570/mês--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- ES – Encargos Sociais = 20,05%----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- SA – Subsídio de Almoço = 4€/ dia------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- (SBx12x0,2) – Componente relativa a material ------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. O Núcleo é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações perante a Segurança Social relativas aos 
elementos do Grupo de Socorristas e, designadamente pela entrega das contribuições devidas nos termos da lei. -------  
--- 4. Os elementos do Grupo de Socorristas estão abrangidos pelo seguro de acidentes de trabalho nos termos da lei.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Terceira ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente protocolo é celebrado pelo prazo de um ano, renovável por iguais períodos, quando não seja 
denunciado por qualquer das partes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A denúncia prevista no número anterior é notificada por carta registada com aviso de recepção, com 
antecedência mínima de 60 dias sobre o fim do prazo ou das suas renovações. -----------------------------------------------  
--- 3. A revisão e actualização do presente Protocolo resultará da livre negociação entre as partes, a realizar no 
primeiro semestre de cada ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Quarta--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O comando do Grupo de Socorristas é da competência do Comandante do respectivo Núcleo da Cruz Vermelha, ou 
de quem este livremente designar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Quinta--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A selecção dos elementos do Grupo de Socorristas compete ao Comandante do respectivo Núcleo da Cruz 
Vermelha, obedecendo aos requisitos constantes do número 2 desta cláusula. ---------------------------------------------------  
--- 2. Os elementos do Grupo de Socorristas cumprem os seguintes requisitos:--------------------------------------------------  
--- a) Como formação específica obrigatória o curso de formação base da Cruz Vermelha Portuguesa há pelo menos 
um ano; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) A capacidade e a robustez física necessária, a comprovar anualmente através da prestação de provas de 
aptidão física para o exercício da função;-----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) A escolaridade mínima obrigatória ao nível de ensino aplicável ao tempo da sua conclusão; 
--- Sexta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A gestão funcional do pessoal do Grupo de Socorristas é feita pelo Comandante do respectivo Núcleo, 
designadamente em matéria de férias, escalas e folgas, tendo em conta as disposições legais aplicáveis. ------------------  
--- 2. Devem ser fixadas as escalas de serviço e a grelha de alarmes por tipo de sinistro com a indicação das 
viaturas de resposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sétima--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O Núcleo faculta ao Município e seus representantes todos os meios, elementos e informações necessárias que 
lhe sejam solicitadas, relativamente ao Grupo de Socorristas e seu funcionamento.---------------------------------------------  
--- 2. Dos relatórios das inspecções realizadas pelo Município são enviadas cópias ao Núcleo. -------------------------------  
--- 3. Compete ao Município supervisionar:----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Os termos do procedimento de selecção dos elementos do Grupo de Socorristas; ---------------------------------------  
--- b) Os princípios e a orientação geral da acção operacional do Grupo de Socorristas; -------------------------------------  
--- c) As provas de aptidão física para o exercício da função;----------------------------------------------------------------------  
--- d) A formação adequada e necessária para as funções que lhe sejam atribuídas; ------------------------------------------  
--- Oitava --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente protocolo pode ser rescindido por qualquer uma das partes em caso de incumprimento por outra 
das partes de qualquer das obrigações dele decorrentes.-----------------------------------------------------------------------------  
--- 2. O Município poderá suspender o financiamento referido no número dois, da cláusula segunda, em caso de 
incumprimento pelo Núcleo das obrigações decorrentes do presente protocolo, e designadamente no caso de o Grupo 
de Socorristas não cumprir eficazmente as suas missões. -----------------------------------------------------------------------------  
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--- 3. O Município pode rescindir unilateralmente o presente protocolo no caso de o Grupo de Socorristas não 
cumprir eficazmente as suas missões, que serão comprovadas em relatório pela inspecção efectuada pelo Município, 
ou por entidade que este designar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Nona----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As partes obrigam-se a informar mutuamente de tudo o que possa ser relevante para a boa e harmoniosa 
execução do presente protocolo e actuar diligentemente na prossecução dos fins nele visados.”-----------------------------  
--- O Sr. Presidente explicou que a elaboração dos documentos ora em apreço seguiu a mesma lógica dos anteriores 
pese embora o diferente número de elementos. Foi mantido o número de elementos constante do anterior protocolo 
(dois elementos para a Cruz Vermelha de Quebradas, dois elementos para a Cruz Vermelha de Manique do Intendente 
e três elementos na Cruz Vermelha de Aveiras de Cima) e os pressupostos são rigorosamente os mesmos. --------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos declarou que a posição do Grupo se mantém desde continue salvaguardo o 
serviço da Cruz Vermelha para prestar auxílio às populações. ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente, em complemento à explicação dada acrescentou que Azambuja é o único Município a ter 
protocolos com Núcleos da Cruz Vermelha relativamente ao funcionamento de GIP. A Cruz Vermelha tem um 
funcionamento diferente, pelos seus próprios estatutos cobram a generalidade dos serviços que prestam. Relativamente 
à situação dos bombeiros a Câmara tem, e isso é reconhecido, quer pela própria Federação, quer pelo Serviço 
Nacional de Bombeiros, o maior apoio possível em termos de relações institucionais. Há Bombeiros Municipais em 
diversos Municípios que são integralmente suportados pelas respectivas Câmaras. Todo o sistema dos Bombeiros esta a 
passar por uma grande reformulação e, de acordo com informações recentes haverá alguma tendência para a 
Municipalização generalizada dos corpos de Bombeiros, o que gera o receio de que, à semelhança do que tem sido 
prática com outro tipo de atribuições, os municípios passem a ter as atribuições e os encargos sem qualquer espécie 
de contra-partida financeira por parte de quem tem as atribuições no âmbito da segurança. ------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação a Proposta n.º 13 / P / 2006 e os Protocolos foram aprovados por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU). -----------------------------------------------------     
PONTO PONTO PONTO PONTO 5555    ––––    EMIA EMIA EMIA EMIA –––– Trabalhos Adicionais  Trabalhos Adicionais  Trabalhos Adicionais  Trabalhos Adicionais ––––    Proposta N.Proposta N.Proposta N.Proposta N.º º º º 14 / P / 200614 / P / 200614 / P / 200614 / P / 2006 -------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a PropostaPropostaPropostaProposta 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 Ampliação e Beneficiação da Escola nº 1 
de Aveiras de Cima;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que, pela proposta nº 17/P/2005 de 18 de Fevereiro de 2005, foi aprovado que esse projecto fosse 
levado a cabo nos termos constantes na Proposta de Enquadramento Financeiro, relativa a esta obra, apresentada 
pela EMIA, E.M.; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando o memorando, cuja cópia se anexa, da empresa Plagec, responsável pela fiscalização da referida 
obra no qual se encontram discriminados todos os trabalhos adicionais efectuados pela empresa Hidroconcep, 
juntamente com o valor global destes trabalhos e que o referido memorando foi aprovado por unanimidade pelo 
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: 11.544,28€ (onze mil quinhentos e quarenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos);  
--- b) Custo global do adicional para a Câmara: 12.093,49€ (doze mil e noventa e três euros e quarenta e nove 
cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Transferências a efectuar para a EMIA, E.M.: 30 prestações iguais semestrais postecipadas de 507,20€ 
(quinhentos e sete euros e vinte cêntimos) cada.--------------------------------------------------------------------------------------  
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--- 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.” ----------------------------------------      
--- O Sr. Presidente explicou que o objecto da proposta é a aprovação dos aos trabalhos a mais respeitantes à 
Empreitada da Beneficiação e Ampliação da Escola Básica N.º 1, de Aveiras de Cima, apresentados pela EMIA. A 
legislação que regula as empreitadas públicas prevê que podem existir trabalhos a mais até um limite de 25 % dos 
valores base das respectivas empreitadas e, o Contrato-Programa estabelecido com a EMIA para a realização das 
diversas prevê que trabalhos a mais até 5% sejam suportados pela empresa, sendo superiores, têm que ser 
autorizados/aprovados pela Câmara. No caso específico da obra de Ampliação da Escola Básica de Aveiras de Cima, 
houve trabalhos a mais que decorreram, aliás, de um pedido que consta da documentação, feito pelo Conselho 
Directivo da Escola Básica, relativamente à constituição de uma Biblioteca. Os trabalhos foram analisados a três 
níveis, em primeiro lugar pela fiscalização da obra, da EMIA, que se pronunciou favoravelmente à proposta do 
empreiteiro, depois de devidamente negociada, depois foi visada pelo técnico da EMIA que fez novamente uma 
analise destas situações e, numa terceira instancia, foi analisada pelos técnicos da Câmara que também deram 
parecer favorável relativamente a esta situação, nomeadamente quanto aos preços unitários previstos. -------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos pediu esclarecimento quanto à percentagem dos trabalhos a suportar pela 
EMIA. Dado que o documento apresenta 4,998% de trabalhos a mais estes serão da responsabilidade da empresa. ---  
--- O Sr. Presidente confirmou o exposto conquanto a Câmara tenha sempre que autorizar a respectiva realização. --  
--- O Sr. Vereador António José Matos disse não considerar que o custo adicional tenha sido muito significativo. Nas 
Escolas todo o investimento é bem-vindo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta Nº 14 / P / 2006 foi aprovada por maioria, com seis votos a favor 
(Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ----------------------------------------------------------------------  
------------ Proposta N.º  Proposta N.º  Proposta N.º  Proposta N.º 15 / P / 200615 / P / 200615 / P / 200615 / P / 2006    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a PropostaPropostaPropostaProposta que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------  
--- “Considerando que, pela proposta 99/P/2004, de 11 de Outubro de 2004, a Câmara Municipal de Azambuja 
aprovou solicitar à EMIA, E.M. proposta para a realização da Empreitada de Construção do Jardim dos Casais de 
Baixo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que, pela proposta nº 25/P/2005 de 3 de Março de 2005, foi aprovado que esse projecto fosse 
levado a cabo nos termos constantes na 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 no qual se encontram discriminados todos os trabalhos adicionais efectuados pela empresa Fabrigimno, 
juntamente com o valor global destes trabalhos e que o referido memorando foi aprovado por unanimidade pelo 
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: 6.216,81€ (seis mil duzentos e dezasseis euros e oitenta e um cêntimos); ---------------  
--- b) Custo global do adicional para a Câmara: 6.527,65€ (seis mil quinhentos e vinte e sete euros e sessenta e 
cinco cêntimos);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Transferências a efectuar para a EMIA, E.M.: 20 prestações iguais semestrais postecipadas de 373,65€ 
(trezentos e setenta e três euros e sessenta 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.” ----------------------------------------  
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--- O Sr. Vereador António José Matos observou que, no caso em apreço o custo adicional não é muito elevado, 
porém dado tratar-se de um jardim, não concorda que a Câmara gaste os poucos recursos de que dispõe nem que 
fique empenhada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente disse entender a perspectiva do Sr. Vereador mas, até mesmo por uma questão de formação 
profissional, não pode admitir a desvalorização do arranjo do espaço público. De facto uma das grandes carências do 
nosso Concelho aos mais diversos níveis é a fraquíssima qualidade dos espaços públicos e o jardim em causa vem 
valorizar um empreendimento, ou um equipamento que é uma Igreja e a potencialidade de construir um Centro de 
Dia nos Casais de Baixo. Claro que numa primeira análise a intervenção numa escola é claramente prioritária mas 
não se pode ter uma visão miserabilista das coisas. Acresce que na listagem inicial que fundamentou a constituição 
da EMIA, todas estas obras foram aprovadas como obras a levar a cabo através da EMIA. ---------------------------------  
--- Uma vez posta à votação, a Proposta Nº 15 / P / 2006 foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor 
(Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------------------------------------------------  
------------ P P P Proposta N.º 16 / P / 2006roposta N.º 16 / P / 2006roposta N.º 16 / P / 2006roposta N.º 16 / P / 2006-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Presidente apresentou a PropostaPropostaPropostaProposta que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------  
--- “Considerando que, pela proposta 99/P/2004, de 11 de Outubro de 2004, a Câmara Municipal de Azambuja 
aprovou solicitar à EMIA, E.M. proposta para a realização da Empreitada de Construção do Jardim de Entrada de 
Alcoentre; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que, pela proposta nº 28/P/2005 de 3 de Março de 2005, foi aprovado que esse projecto fosse 
levado a cabo nos termos constantes na 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 no qual se encontram discriminados todos os trabalhos adicionais efectuados pela empresa Plantiagro, 
juntamente com o valor global destes trabalhos e que o referido memorando foi aprovado por unanimidade pelo 
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: 26.823,27€ (vinte e seis mil oitocentos e vinte e três euros e vinte e sete cêntimos);  
--- b) Custo global do adicional para a Câmara: 28.164,43€ (vinte e oito mil cento e sessenta e quatro euros e 
quarenta e três cêntimos);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Transferências a efectuar para a EMIA, E.M.: 30 prestações iguais semestrais postecipadas de 1.209,30€ (mil 
duzentos e nove euros e trinta 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.” ----------------------------------------    
--- O Sr. Presidente disse ter havido necessidade da realização de trabalhos a mais decorrentes de dois tipos de 
situações: alteração significativa do projecto de iluminação pública do jardim e substituição, por solicitação da 
própria população de Alcoentre, duma zona que estava em gravilha, por uma zona em relva. -----------------------------  
--- Sr. Vereador António José Matos comentou que, face aos valores envolvidos, no processo houve qualquer coisa 
anteriormente mal calculada. Tanto para este jardim, como para a Escola de Aveiras de Cima, os valores base eram 
idênticos – 219 000 euros. Acontece que na Escola de Aveiras de Cima o custo adicional deveu-se ao Concelho 
Executivo ter pedido intervenções não previstas, como a Biblioteca, enquanto que no caso do Jardim de Alcoentre, só 
com o percalço da relva, o custo adicional foi mais do dobro do da escola. --------------------------------------------------  
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--- Sr. Presidente chamou a atenção para o facto da intervenção no Jardim de Alcoentre incluir, também, a 
reformulação integral do projecto de iluminação pública, porque o que foi inicialmente posto a concurso não era 
aceite pela EDP.· -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta Nº 16 / P / 2006 foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor 
(Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------------------------------------------------  
PONTO PONTO PONTO PONTO 6666    ––––    Atribuição de Apoios Financeiros Atribuição de Apoios Financeiros Atribuição de Apoios Financeiros Atribuição de Apoios Financeiros ––––    Proposta N.º 11 / P / 2006Proposta N.º 11 / P / 2006Proposta N.º 11 / P / 2006Proposta N.º 11 / P / 2006 --------------------------------------------------    
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta Proposta Proposta Proposta e a Minuta de Protocolo de Colaboração Minuta de Protocolo de Colaboração Minuta de Protocolo de Colaboração Minuta de Protocolo de Colaboração que a seguir se transcrevem: -----  
--- PropostaPropostaPropostaProposta -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Considerando que é competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio ou comparticipação, pelos meios 
adequados, a obras, eventos e actividades de interesse municipal, de natureza cultural, desportiva e recreativa, – cfr. 
als) a) e b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que, à Câmara Municipal de Azambuja é permitida a celebração de protocolos com entidades 
legalmente constituídas, com vista à prossecução dos objectivos enunciados – cfr. Art. 67º Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A atribuição, ao Rancho Folclórico Camponeses do Vale do Brejo, de um apoio financeiro para a aquisição de um 
sistema de alarme, a colocar na sede da Associação, nos termos e condições do protocolo em anexo.” -------------------  
--- Minuta de Protocolo de ColaboraçãoMinuta de Protocolo de ColaboraçãoMinuta de Protocolo de ColaboraçãoMinuta de Protocolo de Colaboração -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e o Rancho Folclórico Camponeses do Vale do Brejo--------------  
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara e representada pelo seu Presidente, Dr. Joaquim 
António Sousa Neves Ramos, com poderes para o acto, e ---------------------------------------------------------------------------  
--- o Rancho Folclórico Camponeses do Vale do Brejo, adiante designado por Associação, e aqui representado pelo seu 
Presidente, Sr. Domingos Gonçalves Costa, com poderes para o acto --------------------------------------------------------------  
--- Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- I. É atribuição das Autarquias Locais promover actividades recreativas, culturais e desportivas; -------------------------  
--- II. As Colectividades e Instituições existentes no Município são parceiros fundamentais na dinamização da cultura, 
desporto e ocupação dos tempos livres;--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- III. Dos contactos efectuados pela Câmara junto das Colectividades para avaliar das suas necessidades e, após 
análise dos pedidos apresentados por estas, foi deliberado conceder o subsídio de carácter extraordinário, nos termos 
da Proposta nº     , aprovada em     de 2006; -------------------------------------------------------------------------------------  
--- IV. O teor da Proposta nº    ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara e a Associação acordam em celebrar o presente Protocolo que se rege pelas seguintes Cláusulas. ---------  
--- Primeira------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara disponibiliza a verba de 1.152€ (mil cento e cinquenta e dois euros) para ser aplicada na aquisição de 
um alarme para a sede da Associação. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Segunda ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Associação compromete-se a afectar na totalidade a quantia acima indicada na aquisição do respectivo alarme. -  
--- Terceira ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Caso a Associação não aplique a verba indicada ao presente Protocolo, a Câmara terá direito a reaver a quantia 
disponibilizada, com base no incumprimento do protocolado.” ----------------------------------------------------------------------   
--- Uma vez postas à votação, a Proposta n.º 11 / P / 2006 e a Minuta de Protocolo de Colaboração foram 
aprovadas por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------ Proposta N.º 2 / VPLS / 2006  Proposta N.º 2 / VPLS / 2006  Proposta N.º 2 / VPLS / 2006  Proposta N.º 2 / VPLS / 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a PropostaPropostaPropostaProposta que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------  



06.Fev.2006 
 

 

 22 

--- “Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias locais estabelecido pelo 
Dec. Lei Nº 159/99 lhes compete “apoiar o desenvolvimento de actividades complementares de acção educativa”, bem 
como “participar na prestação de cuidados de saúde continuados no quadro do apoio social à dependência”;-----------  
--- Existem jovens portadores de deficiência, residentes no Concelho, a frequentar cursos de formação profissional no 
Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor – Caldas da Rainha; --------------------------------------------------------------  
--- Não existe o mesmo tipo de oferta educativa no Concelho de Azambuja; ----------------------------------------------------  
--- As famílias destes jovens não têm capacidade económica para suportar a totalidade dos custos de deslocação;------  
--- Tenho a honra de propor: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja delibere atribuir um apoio financeiro no valor de 1090€/ mês às famílias 
dos 3 jovens (G. Alves, C. Santos e D. Santos) de forma a assegurar o transporte para o Centro de Educação Especial 
até Julho de 2006;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que o referido valor que permite assegurar o transporte na deslocação para as Caldas da Rainha dos 3 jovens 
seja dividido por cada uma das famílias (363,50€); ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Que cada uma das famílias se comprometa a entregar no DISC – Divisão de Saúde e Acção Social comprovativo 
da despesa efectuada.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta à votação a Proposta n.º 2 / VP-LS / 2006 foi aprovada por unanimidade.-----------------------------  
------------ Proposta N.º 6 / VML / Proposta N.º 6 / VML / Proposta N.º 6 / VML / Proposta N.º 6 / VML / 2006  2006  2006  2006 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a PropostaPropostaPropostaProposta e a Minuta de Protocolo de ColaboraçãoMinuta de Protocolo de ColaboraçãoMinuta de Protocolo de ColaboraçãoMinuta de Protocolo de Colaboração que a seguir se 
transcrevem: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- PropostaPropostaPropostaProposta -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos meios adequados, 
obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural, Desportiva e Recreativa,  – cfr. al) b) do nº 
4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;---------------------  
--- à Câmara Municipal de Azambuja é permitida a celebração de protocolos com entidades legalmente constituídas, 
com vista à prossecução dos objectivos enunciados – cfr. art. 67º Lei nº 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei 
nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o trabalho meritório que a Escola de Danças de Salão do Club Azambujense tem efectuado, ao longo dos últimos 
anos, um trabalho de inegável valor para a ocupação dos tempos livres dos jovens deste Concelho; -----------------------  
--- a referida Associação tem desenvolvido um louvável projecto, através da sua escola de dança, do ensino da dança 
a crianças e jovens do Concelho, e que requer um investimento significativo no sentido de serem criadas as condições 
para um efectivo desempenho de tal objectivo; ----------------------------------------------------------------------------------------   
--- Proponho:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A atribuição de um apoio financeiro no valor de 2.000€, ao Club Azambujense para a compra de 100 m2 de um 
estrado que será ideal para as necessidades actuais da Escola de Dança, nos termos e condições do protocolo em 
anexo.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Minuta de Protocolo de ColaboraçãoMinuta de Protocolo de ColaboraçãoMinuta de Protocolo de ColaboraçãoMinuta de Protocolo de Colaboração -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e o Club Azambujense ----------------------------------------------------  
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, e aqui representada pelo seu Presidente, Dr. 
Joaquim António Ramos, com poderes para o acto, e o------------------------------------------------------------------------------  
--- Club Azambujense, adiante designado por Club, e aqui representado pela sua Presidente, Dra. Isabel Vidal; ----------  
--- “Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos meios adequados, 
obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural, Desportiva e Recreativa,  – cfr. al) b) do nº 
4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;---------------------  
--- à Câmara Municipal de Azambuja é permitida a celebração de protocolos com entidades legalmente constituídas, 
com vista à prossecução dos objectivos enunciados – cfr. art. 67º Lei nº 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei 
nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o trabalho meritório que a Escola de Danças de Salão do Club Azambujense tem efectuado, ao longo dos últimos 
anos, um trabalho de inegável valor para a ocupação dos tempos livres dos jovens deste Concelho; -----------------------  
--- a referida Associação tem desenvolvido um louvável projecto, através da sua escola de dança, do ensino da dança 
a crianças e jovens do Concelho, e que requer um investimento significativo no sentido de serem criadas as condições 
para um efectivo desempenho de tal objectivo; ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- As partes acordam em celebrar o presente Protocolo que se rege pelas seguintes Cláusulas: 
--- Primeira------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara disponibiliza a verba de 2.000€ ao Club Azambujense para a compra de 100 m2 de um estrado que 
será ideal para as necessidades actuais da Escola de Dança.------------------------------------------------------------------------  
--- Segunda ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Club compromete-se a afectar na totalidade a quantia acima indicada à compra do estrado acima citado. -------  
--- Terceira ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Caso o Club não realize a compra inerente ao presente Protocolo, a Câmara terá direito a reaver a quantia 
disponibilizada, com base do incumprimento do protocolado.” ----------------------------------------------------------------------   
--- Uma vez postas à votação, a Proposta n.º 6 / VML / 2006 e a Minuta de Protocolo de Colaboração foram 
aprovadas por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO PONTO PONTO PONTO 7777    ––––    Regulamento do Mercado Diário de Azambuja Regulamento do Mercado Diário de Azambuja Regulamento do Mercado Diário de Azambuja Regulamento do Mercado Diário de Azambuja ––––    Proposta N.º 3 / VJMP / 2006 Proposta N.º 3 / VJMP / 2006 Proposta N.º 3 / VJMP / 2006 Proposta N.º 3 / VJMP / 2006 ------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta Proposta Proposta Proposta e o Regulamento  Regulamento  Regulamento  Regulamento que a seguir se transcrevem:------------  
--- PropostaPropostaPropostaProposta -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A necessidade de actualizar O Regulamento do Mercado Diário de Azambuja. -----------------------------------------------  
--- Propõe-se: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A aprovação do referido projecto de regulamento em anexo e posterior envio para discussão pública, de acordo 
com a alínea a), do nº 2, do artº 53º, conjugado com a alínea a), do nº 6, do artº 64º, da L.A.L.”----------------------  
--- PROJECTO DE REGULAMENTO DO MERCADO DIÁRIO DE AZAMBUJAPROJECTO DE REGULAMENTO DO MERCADO DIÁRIO DE AZAMBUJAPROJECTO DE REGULAMENTO DO MERCADO DIÁRIO DE AZAMBUJAPROJECTO DE REGULAMENTO DO MERCADO DIÁRIO DE AZAMBUJA -------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO I CAPÍTULO I CAPÍTULO I CAPÍTULO I     DISPOSIÇÕES GERAIS DISPOSIÇÕES GERAIS DISPOSIÇÕES GERAIS DISPOSIÇÕES GERAIS-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 1.º Âmbito de aplicação e legislação habilitanteÂmbito de aplicação e legislação habilitanteÂmbito de aplicação e legislação habilitanteÂmbito de aplicação e legislação habilitante---------------------------------------------------------------------------  
--- A organização, funcionamento e condições sanitárias do Mercado Diário de Azambuja regem-se pelas disposições do 
presente regulamento e pelo disposto no Decreto-Lei n.º 340/82, de 25 de Agosto, e demais legislação aplicável. ------  
--- Artigo 2.º Competência Competência Competência Competência------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Mercado Diário é propriedade do município de Azambuja, cabendo a sua gestão e administração à Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------    Artigo 3.º ComposiçãoComposiçãoComposiçãoComposição    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
---1- O Mercado Diário de Azambuja é um recinto coberto destinado ao exercício continuado do comércio de produtos 
alimentares, designadamente carne, pescado e produtos alimentares de origem vegetal. ---- 
--- 2 – Para a venda dos produtos referidos no número anterior o Mercado Diário dispõe de 16 lugares de venda, 2 
lojas, armazém frigorífico, arrumos e vestiário.-----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3 – Pode a Câmara autorizar, excepcionalmente, a venda no Mercado Diário de artigos não compreendidos no 
número 1, nos termos previstos no Regulamento da Venda Ambulante. -----------------------------------------------------------  
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--- Artigo 4.º Horário de funcionamento Horário de funcionamento Horário de funcionamento Horário de funcionamento -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – O Mercado Diário funciona de Segunda a Sábado, abrindo ao público das 7h às 13h.------------------------------  
--- 2 – A abertura e fecho de portas far-se-á, respectivamente, até uma hora antes e uma hora depois do horário 
fixado no número anterior para entrada e saída de géneros e arrumações. -----------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II        CONCONCONCONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃODIÇÕES DE UTILIZAÇÃODIÇÕES DE UTILIZAÇÃODIÇÕES DE UTILIZAÇÃO--------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 5.º Forma de ocupação dos espaçosForma de ocupação dos espaçosForma de ocupação dos espaçosForma de ocupação dos espaços -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – A ocupação dos locais de venda no Mercado Diário tem natureza precária e onerosa, revestindo uma das 
seguintes modalidades:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) efectiva, quando realizada com carácter de permanência;--------------------------------------------------------------------  
--- b) ocasional, quando realizada esporadicamente. ----------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 – A ocupação efectiva dos espaços é atribuída por concessão através de procedimento de arrematação em hasta 
pública.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3 – A ocupação ocasional é atribuída por venda de senhas de ocupação, mediante solicitação directa ao 
funcionário responsável pelo Mercado, por ordem de chegada.----------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 6.º Concessão de lojasConcessão de lojasConcessão de lojasConcessão de lojas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – A concessão de lojas é titulada por contrato, a celebrar por escritura pública.---------------------------------------  
--- 2 – É proibido o trespasse ou qualquer outro tipo de locação ou cedência a qualquer título. -------------------------  
--- 3 – A concessão das lojas é feita pelo prazo de um ano e automaticamente renovável por sucessivos períodos de 
dois anos, até ao máximo de dez anos, podendo ser denunciada pela Câmara no final de cada prazo de renovação, 
mediante aviso prévio efeito por carta registada com aviso de recepção, com a antecedência mínima de 60 dias.------  
--- 4 – A denúncia pelo concessionário pode ser feita a todo o tempo, nos termos definidos no número anterior. ----  
--- Artigo 7.º Concessão de lugares de vendaConcessão de lugares de vendaConcessão de lugares de vendaConcessão de lugares de venda-------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – A concessão de lugares de venda é feita pelo prazo de um ano, automaticamente renovável por igual 
período, até ao máximo de dez anos, podendo ser denunciada pela Câmara ou pelo concessionário no final de cada 
prazo de renovação, mediante aviso prévio efeito por carta registada com aviso de recepção, com a antecedência 
mínima de 60 dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 – O direito de ocupação concedido nos termos do presente artigo é titulado por alvará de licença de ocupação.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3 – Mediante requerimento devidamente fundamentado, a Câmara poderá autorizar a troca dos lugares de venda 
entre vendedores do Mercado Diário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4 – As transmissões inter vivos ou mortis causa a que aludem os artigos 23.º e 24.º do presente regulamento 
são objecto de averbamento ao alvará de licença de ocupação. --------------------------------------------------------------------  
--- 5 – A Câmara poderá atribuir, a título oneroso e precário, qualquer lugar de venda que fique vago, verificando-
se alguma das situações do artigo seguinte, a fim de assegurar a continuidade de fornecimento de géneros pelo 
Mercado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 8.º Regime da concessãoRegime da concessãoRegime da concessãoRegime da concessão -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – Ao titular da concessão pertence a direcção efectiva da actividade exercida, sendo responsável perante a 
Câmara pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor.----------------------------------------------------  
--- 2 – A actividade de venda é exercida pelo titular da concessão, podendo nela intervir, sob a sua 
responsabilidade, os seus empregados e familiares. ------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3 – Os titulares da concessão de lojas ou lugares de venda não podem deixar de usar o local por período 
superior a oito dias em cada ano, salvo o disposto no número seguinte e o período normal de férias, que nunca 
poderá ser superior a 30 dias, seguidos ou interpolados. ----------------------------------------------------------------------------  
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--- 4 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, a requerimento do concessionário poderá ser aceite o 
encerramento da banca mais do que dois dias por semana, desde que esteja continuamente assegurado o 
abastecimento do produto em causa no Mercado. -------------------------------------------------------------------------------------  
--- 5 – A ausência para férias dos concessionários de lugares de venda é comunicada ao funcionário responsável pelo 
Mercado com a antecedência mínima de cinco dias úteis. ---------------------------------------------------------------------------  
--- 6 – O disposto no número 3 não prejudica os casos de doença devidamente comprovada por atestado médico ou 
declaração de internamento, bem como outros por motivos atendíveis devidamente comprovados, não podendo a 
ausência ultrapassar os 180 dias consecutivos ou interpolados em cada ano da concessão.-----------------------------------  
--- Artigo 9.º Resolução do contratoResolução do contratoResolução do contratoResolução do contrato------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara pode resolver o contrato a todo o tempo, não havendo lugar a indemnização, quando o concessionário: 
--- a) não cumpra o pagamento das quantias devidas pela exploração do espaço; ---------------------------------------------  
--- b) não dê início à actividade no prazo de 30 dias a contar da data de adjudicação, ou se abstenha de exercer a 
sua actividade durante o mesmo período; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) ceda irregularmente a terceiros a exploração do espaço concessionado;---------------------------------------------------  
--- d) utilizar o espaço para fins diversos daqueles para os quais foi destinado; -----------------------------------------------  
--- e) incorrer em qualquer prática restritiva da concorrência, nos termos do artigo 18.º ------------------------------------  
--- f) violar qualquer disposição legal ou regulamentar. ------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 10.º Suspensão da actividadeSuspensão da actividadeSuspensão da actividadeSuspensão da actividade--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara pode suspender temporariamente a utilização dos espaços de venda quando a organização, arrumação, 
reparação ou limpeza do Mercado assim o exijam, dando aviso prévio aos concessionários com a antecedência mínima 
de 30 dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 11.º EncargosEncargosEncargosEncargos---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – Os concessionários das lojas e lugares de venda são obrigados a depositar as taxas devidas nos termos da 
tabela constante do Anexo I até ao último dia útil do mês anterior àquele a que respeitar. --------------------------------   
--- 2 – Os concessionários das lojas e lugares de venda são obrigados a apresentar à fiscalização os documentos 
comprovativos do pagamento das taxas devidas, bem como facturas ou documentos comprovativos da aquisição de 
bens para venda ao público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3 – Os concessionários obrigam-se a reembolsar a Câmara das quantias respeitantes à parte que lhes cabe no 
consumo de água conjuntamente com a taxa de ocupação mensal imediatamente posterior à facturação.-----------------  
--- 4 – A Câmara declarará a perda do direito de ocupação, sem direito a indemnização, quando o concessionário 
deixe de satisfazer o pagamento das taxas de ocupação ou do reembolso referido no número anterior, durante 3 
meses consecutivos, sem prejuízo da cobrança coerciva das taxas em dívida e das demais consequências legais e 
regulamentares. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 12.º Deveres e obrigaçõesDeveres e obrigaçõesDeveres e obrigaçõesDeveres e obrigações------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os concessionários e todos os que exerçam a sua actividade no Mercado Diário ficam obrigados a: -------------------  
--- a) Ter em seu poder, e em dia, a documentação inerente à sua actividade, designadamente o cartão de 
identificação de pessoa singular ou colectiva ou de empresário em nome individual, comprovativo do pagamento das 
taxas de ocupação devida e dos reembolsos a que alude o artigo anterior; -----------------------------------------------------  
--- b) Dispor de todos os utensílios de pesar e medir devidamente aferidos e em material apropriado ao fim a que 
se destinam; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Manter as condições higio-sanitárias dos locais onde exerçam a sua actividade, e efectuar a sua limpeza no 
final de cada dia; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Acatar as indicações, instruções e ordens dos funcionários municipais em serviço no Mercado Diário, sem 
prejuízo de recurso para os serviços municipais e para o Presidente da Câmara quando considerem essas indicações 
contrárias à lei ou lesivas dos seus direitos e interesses legítimos;-----------------------------------------------------------------  
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--- e) Respeitar os horários do início e do termo do período de funcionamento do Mercado; -------------------------------  
--- f) Usar de urbanidade no trato para com todos os comerciantes e utentes do Mercado Diário. 
Artigo 13.º Proibições e restriçõesProibições e restriçõesProibições e restriçõesProibições e restrições --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---1– Os concessionários e todos os que exerçam a sua actividade no Mercado Diário estão proibidosde: ----------------  
--- a) Colocar produtos e artigos de venda ou de uso próprio fora dos locais destinados;------------------------------------  
--- b) Ocupar os locais de acesso ao público de modo a dificultar o trânsito de pessoas e volumes; ----------------------  
--- c) Preparar, lavar ou limpar quaisquer produtos fora dos locais destinados;-------------------------------------------------  
--- d) Comercializar produtos diferentes daquele para os quais foram destinados os locais de venda; ----------------------  
--- e) Proceder a adaptações ou modificações dos locais de venda sem autorização prévia da Câmara Municipal; -------  
--- f) Provocar desperdício de água, electricidade ou outro bem; ------------------------------------------------------------------  
--- g) Efectuar despejos fora dos locais e recipientes destinados para o efeito. -------------------------------------------------  
--- Artigo 14.º Regras de acesso e utilização do Mercado DiárioRegras de acesso e utilização do Mercado DiárioRegras de acesso e utilização do Mercado DiárioRegras de acesso e utilização do Mercado Diário -------------------------------------------------------------------  
--- 1 – O acesso do público far-se-á pelas entradas existentes para o efeito e devidamente assinaladas. -----------------  
--- 2 – Após o encerramento diário do Mercado e antes da abertura é proibida a entrada e permanência no interior 
de pessoas estranhas ao serviço. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3 – A entrada e saída de géneros e produtos destinados à venda far-se-á dentro do horário estabelecido, segundo 
a ordem que venha a ser estabelecida pelo responsável pelo Mercado e pelos locais destinados a cargas e descargas. -  
--- 4 – A carga e descarga de géneros e produtos deve ser feita directamente dos veículos para os locais de venda e 
vice-versa, sendo proibido acumular volumes nos corredores e locais de acesso ao público. ----------------------------------   
--- 5 – É vedada a entrada no Mercado Diário a bicicletas, motociclos e ciclomotores, salvo veículos de transporte de 
portadores de deficiência.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 6 – Aos utentes do Mercado Diário não é permitido fazer-se acompanhar de cães ou outros animais, salvo 
quando se trate de cão-guia, nos temos previstos na lei.----------------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III        DA VENDADA VENDADA VENDADA VENDA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 15.º Condições de higiene e segurançaCondições de higiene e segurançaCondições de higiene e segurançaCondições de higiene e segurança --------------------------------------------------------------------------------------  
--- 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 – As operações de limpeza a que se refere a alínea c) do artigo 12.º devem ficar concluídas 15 minutos antes 
do fecho de portas e antes da limpeza geral a cargo dos funcionários do Mercado. -------------------------------------------  
--- 4 – 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.-------  
--- 5 – 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 6 – 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. --------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 16.º Afixação de preços e identificação do produtoAfixação de preços e identificação do produtoAfixação de preços e identificação do produtoAfixação de preços e identificação do produto-----------------------------------------------------------------------  
--- 1 – Os produtos destinados à venda devem exibir o respectivo preço de venda ou o preço da unidade de medida 
quando sejam comercializados a granel ou previamente embalados. ---------------------------------------------------------------  
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--- 2 – A indicação dos preços de venda e da unidade de medida deve ser feita de modo inequívoco e perfeitamente 
legível, através da utilização de letreiros, etiquetas ou listas, por forma a ser prestada ao consumidor a melhor 
informação, de acordo com a legislação aplicável. -------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3 – Os vendedores de peixe fresco devem colocar, em local bem visível, letreiros perfeitamente legíveis, dos quais 
conste a designação das espécies que tenham nome comercial, a zona de captura e o preço indicado com algarismo 
de pelo menos 2 centímetros de altura. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4 – No caso de venda de peixe fresco proveniente de aquacultura, esta origem deve ser afixada juntamente com 
a espécie e o preço.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 17.º Ramos dRamos dRamos dRamos de actividadee actividadee actividadee actividade ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – Os ramos de actividade a exercer em cada local serão previamente fixados por edital ou no programa de 
hasta pública, e mencionadas no alvará de licença de ocupação.-------------------------------------------------------------------  
--- 2 – Às lojas do mercado poderá ser dada utilização diferente, mediante deliberação da Câmara Municipal. ---------  
--- Artigo 18.º Publicidade e inscriçõesPublicidade e inscriçõesPublicidade e inscriçõesPublicidade e inscrições --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – A afixação de publicidade no interior do mercado depende de prévia autorização da Câmara Municipal e 
obedece às disposições estabelecidas para o respectivo licenciamento. -------------------------------------------------------------  
--- 2 – São proibidas falsas descrições ou informações sobre a identidade, natureza, composição, qualidade, 
propriedades ou utilidade dos produtos expostos para venda.-----------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 19.º Conferência de pesosConferência de pesosConferência de pesosConferência de pesos------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- No Mercado Diário haverá à disposição do público, a cargo do funcionário responsável, uma balança para 
conferência dos artigos ou géneros adquiridos, sendo o seu uso gratuito. --------------------------------------------------------  
--- Artigo 20.º Práticas restritivas da concorrênciaPráticas restritivas da concorrênciaPráticas restritivas da concorrênciaPráticas restritivas da concorrência ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Aos concessionários é proibido acordarem entre si a fixação, de forma directa ou indirecta, dos preços ou 
interferir, por si ou por interposta pessoa, na sua determinação pelo livre mecanismo de mercado, produzindo 
artificialmente quer a sua alta, quer a sua baixa, de modo a prejudicar a concorrência e os direitos dos 
consumidores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IV        DOS FUNCIONÁRIOS DO MERCADODOS FUNCIONÁRIOS DO MERCADODOS FUNCIONÁRIOS DO MERCADODOS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO-----------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo do 21.º FuncionáriosFuncionáriosFuncionáriosFuncionários ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – O funcionamento do Mercado Diário é assegurado pelos colaboradores que a Câmara venha a destacar, de 
acordo com a necessidade e conveniência do serviço.---------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 – Haverá um funcionário responsável pelo Mercado, a quem competirá coordenar o serviço e exercer as tarefas 
e competências que lhe são cometidas no presente regulamento. ------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 22.º DeveresDeveresDeveresDeveres ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – Ao funcionário responsável pelo Mercado compete designadamente: -----------------------------------------------------  
--- a) Assegurar o cumprimento das disposições legais e regulamentares e das instruções superiormente recebidas; -----   
--- b) Zelar pela conservação do património do Mercado Diário e inventariar e conservar à sua guarda o material ou 
utensílios que pertençam ao Município colocados à disposição dos vendedores ou utentes;------------------------------------  
--- c) Zelar pela boa ordem, higiene e asseio dos locais de venda e pelas boas condições dos géneros expostos, 
chamando a atenção da autoridade sanitária para as situações anómalas que detecte;----------------------------------------  
--- d) Proceder à abertura e encerramento do Mercado e dirigir as operações de limpeza do mesmo;---------------------  
--- e) Atribuir senhas de ocupação ocasional e cobrar as respectivas taxas, entregando as receitas à Tesouraria da 
Câmara Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) Verificar a exactidão do peso dos produtos vendidos sempre que o julgue necessário ou por solicitação dos 
utentes;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- g) Informar os superiores hierárquicos sobre a eficiência do funcionamento do Mercado Diário; 
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--- h) Disponibilizar o livro de reclamações e receber as mesmas, resolvendo-as no âmbito das suas competências ou 
encaminhando-as para os superiores hierárquicos; -------------------------------------------------------------------------------------  
--- i) Participar os factos geradores de procedimento contra-ordenacional; -------------------------------------------------------  
--- j) Tomar à sua guarda objectos achados no interior do Mercado. -------------------------------------------------------------  
--- 2 – Os objectos referidos na alínea j) do número anterior são entregues a quem provar que lhes pertencem, no 
prazo de 30 dias, findo o qual se consideram perdidos a favor do Município, cabendo à Câmara Municipal destiná-los 
ou inutilizá-los. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO V        PROCEDIMENTOS ADJUDICATÓRIOSPROCEDIMENTOS ADJUDICATÓRIOSPROCEDIMENTOS ADJUDICATÓRIOSPROCEDIMENTOS ADJUDICATÓRIOS ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 23.º Hasta PúblicaHasta PúblicaHasta PúblicaHasta Pública---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – A concessão de lojas ou lugares de venda prevista no Capítulo II do presente Regulamento é feita por 
adjudicação em procedimento de hasta pública.----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 – A arrematação decorrerá em sessão realizada perante ema comissão constituída por três elementos, nomeados 
pela Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3 – As condições de arrematação são fixadas em programa de hasta pública, a afixar por edital nos locais de 
estilo, do qual constará: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Local, data e hora da realização da hasta pública; ---------------------------------------------------------------------------  
--- b) Identificação dos lugares ou lojas a arrematar e condições de sua utilização; -------------------------------------------  
--- c) Valor base de licitação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 24.º AdjudicaçãoAdjudicaçãoAdjudicaçãoAdjudicação -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- 1 – A adjudicação da concessão de lojas ou lugares de venda será feita ao autor do lanço mais elevado oferecido 
acima da base de licitação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- 2 – No caso de desistência ou de não pagamento do preço de licitação, a comissão pode adjudicar o direito de 
ocupação ao lanço oferecido de montante imediatamente inferior. -----------------------------------------------------------------  
--- 3 – Ficando a praça deserta, o valor base de cada licitação pode ser reduzido sucessivamente em cada praça até 
10%, com o limite total de 70%. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4 – Esgotadas as praças realizadas nos termos do número anterior, a Câmara Municipal poder adjudicar a 
concessão por ajuste directo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 5 – A Câmara Municipal reserva-se o direito de não adjudicar a concessão no caso de entender não estar 
devidamente salvaguardado o interesse municipal. -------------------------------------------------------------------------------------  
--- 6 – No final da praça será elaborado o respectivo auto de arrematação de cada loja ou lugar de venda, que 
será assinado pelo arrematante e pela comissão. --------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 25.º PagamentosPagamentosPagamentosPagamentos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – No acto de adjudicação, o arrematante entregará cheque no valor de 25% do valor da mesma. ----------------  
--- 2 – O remanescente será pago no Serviço de Taxas e Licenças no momento em que é levantado o alvará de 
licença de ocupação, no caso dos lugares de venda, ou no acto de celebração de escritura pública, no caso das lojas. 
--- Artigo 26.º Direito de PreferênciaDireito de PreferênciaDireito de PreferênciaDireito de Preferência-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – Findo o prazo referido no n.º 3 do artigo 6.º e no número 1 do artigo 7.º, é feita nova praça para os 
espaços referidos, gozando os concessionários do direito de preferência na aquisição dos mesmos. -------------------------   
--- 2 – Para exercer o seu direito de preferência, o concessionário cessante fará disso menção no acto de realização 
da praça, sendo-lhe adjudicado o lugar ou loja pelo valor base da licitação fixado na altura ou, havendo outros 
licitantes, pelo mesmo valor acrescido de 20%.----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 27.º Transmissão Transmissão Transmissão Transmissão inter vivosinter vivosinter vivosinter vivos ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Aos titulares do direito de ocupação das lojas e lugares de venda poderá ser autorizada pela Câmara Municipal, 
atendendo ao caso concreto, a cedência a terceiros das respectivas posições contratuais, desde que ocorra um dos 
seguintes factos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- a) Invalidez do titular; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Redução a menos de 50% da capacidade física normal do mesmo; -------------------------------------------------------  
--- c) Outros motivos ponderosos e justificados, ponderados caso a caso. --------------------------------------------------------  
--- Artigo 28.º Transmissão mortis causaTransmissão mortis causaTransmissão mortis causaTransmissão mortis causa ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – Por morte do titular do direito de ocupação, preferem na ocupação dos mesmos locais o cônjuge sobrevivo 
não separado judicialmente de pessoas e bens ou a pessoa que à data com ele comprovadamente vivesse em união 
de facto e, na sua falta ou desinteresse, os descendentes, se aquele ou estes ou os seus legais representantes assim o 
requererem nos 60 dias subsequentes ao óbito.----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 – Em caso de concurso de interessados, a preferência defere-se pela ordem prevista no artigo anterior.----------  
--- 3 – Concorrendo apenas descendentes, observam-se as seguintes regras:-----------------------------------------------------  
--- a) Entre descendentes de grau diferente, preferem os mais próximos em grau;---------------------------------------------  
--- b) Entre descendentes do mesmo grau, abrir-se-á licitação. ---------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VI        FISCALIZAÇÃOFISCALIZAÇÃOFISCALIZAÇÃOFISCALIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 29.º Competência para a fiscalizaçãoCompetência para a fiscalizaçãoCompetência para a fiscalizaçãoCompetência para a fiscalização ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – A acção fiscalizadora relativa ao cumprimento das normas constantes do presente regulamento e demais 
legislação aplicável é da competência da Câmara Municipal, Inspecção Geral das Actividades Económicas, Guarda 
Nacional Republicana, autoridades de saúde e demais autoridades policiais, administrativas e fiscais.-----------------------  
--- 2 – Sempre que no exercício das suas funções o agente fiscalizador tome conhecimento de factos cujo 
processamento seja da competência de outra entidade, dar-lhe-á disso conhecimento, remetendo-lhe o respectivo auto. 
--- CAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VII        REGIME SANCIONATÓRIOREGIME SANCIONATÓRIOREGIME SANCIONATÓRIOREGIME SANCIONATÓRIO----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 30.º ContraContraContraContra----ordenaçõesordenaçõesordenaçõesordenações ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – A infracção de qualquer dos deveres, obrigações, encargos e proibições previstos no presente Regulamento 
constitui contra-ordenação punível com coima entre €50 e €750, no caso de pessoas singulares, e entre €100 e 
€1500, no caso de pessoas colectivas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 – A negligência e a tentativa são puníveis com a aplicação de coimas entre os montantes mínimo e máximo 
previstos no número anterior, reduzido a metade.-------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3 – Em função da gravidade da infracção pode ser aplicada sanção acessória de apreensão de objectos utilizados 
na prática da infracção ou a rescisão do contrato de concessão, sem prejuízo da eventual responsabilidade civil e 
criminal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4 – Sempre que a contra-ordenação resulte da omissão de um dever, o pagamento da coima não isenta o 
infractor do cumprimento do mesmo, se este ainda for possível, ou do pagamento dos prejuízos a que tenha dado 
causa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 5 – O produto da aplicação das coimas constitui receita do Município. -----------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIII        DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIASDISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIASDISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIASDISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS ------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 31.º Direitos adquiridosDireitos adquiridosDireitos adquiridosDireitos adquiridos --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Com a entrada em funcionamento das novas instalações do Mercado Diário de Azambuja mantém-se em vigor as 
situações existentes e regularmente constituídas. ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 32.º Entrada em vigorEntrada em vigorEntrada em vigorEntrada em vigor----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação por Edital a afixar nos locais de costume.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez postos à votação, a Proposta n.º 3 / V-JMP / 2006 e o Projecto de Regulamento do Mercado Diário de 
Azambuja foram aprovados por maioria, com cinco votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo 
do PSD).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO PONTO PONTO PONTO 8888    ––––    Projectos Educativos Projectos Educativos Projectos Educativos Projectos Educativos –––– Apoio Financeiro  Apoio Financeiro  Apoio Financeiro  Apoio Financeiro ––––    Proposta N.º 5 / VML / 2006 Proposta N.º 5 / VML / 2006 Proposta N.º 5 / VML / 2006 Proposta N.º 5 / VML / 2006 --------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a PropostaPropostaPropostaProposta que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------  
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--- “Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Compete às Autarquias apoiar o desenvolvimento de actividades complementares de acção educativa (Dec. Lei 
159/99);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Compete à autarquia criar e dinamizar o Conselho Municipal de Educação (Dec. Lei 7/2003); --------------------------  
--- No âmbito do mesmo Dec. Lei se devem apreciar os projectos educativos dos Agrupamentos de Escolas e apoiar 
iniciativas de âmbito cultural, artístico, desportivo, ambiental e de promoção de cidadania, promovidas pelos 
Agrupamentos de Escolas;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para desenvolver os Projectos Educativos a que se propõem os Agrupamentos necessitam de apoios logísticos, 
técnico e financeiros; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Tenho a honra de propor, após análise dos projectos educativos dos Agrupamentos de Escolas e da Escola 
Secundária, a atribuição dos seguintes apoios:------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Escola Secundária de Azambuja – 2.900€ --------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Agrupamento de Escolas de Azambuja – 2.750€ ------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Agrupamento de Escolas do Alto Concelho – 2.308€ -------------------------------------------------------------------------  
--- 4. Agrupamento de Escolas Vale-Aveiras – 2.200€” ------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal explicou que a proposta visa o apoio, pela Câmara, de projectos educativos próprios 
das escolas, no âmbito das normas aprovadas no Conselho Municipal de Educação. Os Agrupamentos de Escolas e a 
Escola Secundária concorrem a estes projectos educativos, os quais são analisados por parte da Divisão de Educação 
da Câmara Municipal de Azambuja e debatidos com os Conselhos Executivos. Os projectos que no total são mais de 
30, abarcam a elaboração do Jornal Escolar, visitas de estudo, equipamentos, etc. -------------------------------------------  
--- Sr. Presidente solicitou ao Sr. Vereador Marco Leal uma listagem com o nome dos projectos e com o número de 
alunos envolvidos nos diversos projectos apoiados. Reputa a iniciativa de muito importante, uma vez que permite 
ultrapassar as barreiras das matérias tradicionais da escola para promover o ensino da vida em sociedade dos nossos 
jovens. “ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta n.º 5 / VML / 2006 foi aprovada por unanimidade.-------------------------------  
------------ ACTA  ACTA  ACTA  ACTA –––– APROVAÇÃO POR M APROVAÇÃO POR M APROVAÇÃO POR M APROVAÇÃO POR MINUTAINUTAINUTAINUTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 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. ----------------------------------------  
--- EncerramentoEncerramentoEncerramentoEncerramento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
--- Eram dezassete horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião. -------------------------  
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela Directora do Departamento 
Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob cuja responsabilidade foi elaborada.---------------------  
  
 
 
 


