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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2006. ----------------------------------------------------------------------- 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e vinte minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Ramos, o Sr. Vice-presidente Luís Manuel Abreu de 
Sousa e os Srs. Vereadores 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, pelo Grupo da CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre.------------------------ 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES --------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente iniciou a reunião saudando todos os presentes e de seguida passou a 
palavra ao público.-----------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Canha dizendo que há cerca de seis meses esteve presente numa Assembleia 
Municipal onde colocou várias questões, nomeadamente sobre a Vala Real, o Palácio, a Casa 
Branca, passadeiras para peões e retirada dos palitos que estão na passadeiras colocadas na 
via, nesse mesmo dia houve um outro munícipe que solicitou a colocação de uma passadeira 
para peões junto ao café “O Cortiço” e rapidamente colocaram uma passadeira nesse local, 
contudo nessa altura sugeriu a colocação de uma passeira no largo Espírito Santo junto ao 
parque infantil e após este tempo continua sem haver ali uma passadeira para peões naquele 
local que é muito procurado por crianças e residentes na área. Referiu ainda o facto do pavilhão 
que foi construído e se encontra a céu aberto sem qualquer cobertura. Alertou para o facto de 
terem retirado caixotes do lixo que estavam em frente à sapataria Salema, pois existiam 3 
contentores e estavam sempre cheios agora só com um contentor vai ser o caos.-------------------- 
--- Relativamente às questões levantadas pelo Sr. Canha o Sr. Presidente disse que 
relativamente ao primeiro conjunto de situações que dizem respeito às preocupações com a 
zona ribeirinha do Tejo e essas também são preocupações da Câmara mas é preciso clarificar 
as situações, portanto da linha do caminho de ferro para baixo a Câmara não é proprietários de 
nada à excepção de uma pequena área de terreno onde se situa a ETAR de Azambuja, nem têm 
jurisdição sobre nada porque no caso do Palácio das Obras Novas a propriedade é da CCDR de 
Lisboa e Vale do Tejo e a jurisdição é da mesma entidade uma vez que entra no domínio hídrico. 
No caso da Casa Branca tiveram autorização para fazer uma intervenção muito limitada, que já 
foi feita e fizeram um concurso para a concessão do Bar da dita Casa Branca, contudo a hasta 
publica que foi feita nunca chegou a ser formalizada e formalmente denunciada foram entregues 
as chaves porque o concessionário nunca correspondeu às obrigações que tinha nos termos da 
hasta pública e inclusivamente abandonou aquelas instalações e a intervenção que a Câmara 
tinha feita aquilo que podia ser vandalizado foi vandalizado como é o caso das madeiras pré-
tratadas que delimitavam as várias zonas que rapidamente foi utilizada para fogueiras e o parque 
infantil que está em parte destruído. Neste momento estão a fazer um projecto em conjunto com 
a Câmara Municipal do Cartaxo e através da CULT, porque a iniciativa conjunta é a única forma 
de aceder a alguma verba que existe no Programa do Vale do Tejo, este projecto já foi 
adjudicado, que prevê a construção de uma ciclovia e a recuperação dos diques entre Valada e 
a Casa Branca e a reconstrução de toda a área da Casa Branca, espera que nessa altura os 
diversos organismos do estado que têm de autorizar uma intervenção daquela infra-estrutura de 
restauração que lá existe e que não é sustentável daquele ponto de vista, permitam pôr em 
prática o projecto que for apresentado no âmbito dessa mesma candidatura. -------------------------- 
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--- Relativamente ao Palácio das Obras Novas e da Vala Real já foi feito um estudo prévio sobre 
esta situação e existe já um projecto para a consolidação das margens da vala real e um 
projecto para a recuperação do Palácio mas em tudo isto o proprietário do Palácio que é a 
CCDR de Lisboa e Vale do Tejo a estratégia que tem é fazer um acordo tripartido entre a CCDR, 
a Câmara e um privado no sentido de proceder àquela recuperação e anda à procura do privado, 
a Câmara já encaminhou para a CCDR dois promotores privados interessados na recuperação 
do Palácio, mas isto é da exclusiva competência da CCDR e portanto não podem fazer mais do 
que o que já fizeram. Quanto à questão do pavilhão a céu aberto, aquela empreitada está 
concluída foi feita através de um contrato-programa, ficou aberta uma parte dos pavilhões do 
armazém porque por cima passa uma linha de média tensão que tem que ser levantada e 
contrataram e pagaram à EDP essa obra e até agora a única coisa que fez foi colocar os novos 
postes e tem sucessivamente adiado a colocação dos cabos cerca de 3 ou 4 metros mais acima, 
a última informação que têm é que esta intervenção está marcada para o próximo dia 13 de 
Novembro, também sabem que a EDP tem andado a adiar porque para fazer esta intervenção 
têm que desligar o fornecimento de energia a uma área significativa do concelho de Azambuja e 
até de fora do concelho, assim que essa intervenção estiver feita a empresa que construiu o 
pavilhão de imediato vem proceder à conclusão da cobertura. --------------------------------------------- 
--- Quanto à questão das passadeiras o Sr. Vice-Presidente salientou que a passadeira junto ao 
café “O Cortiço” foi logo marcada porque tomaram a opção de marcar e avivar todas as 
passadeiras que situavam perto das escolas do concelho, quanto às passadeiras no Largo 
Espírito Santo tiveram que ponderar uma vez que aquela zona vai sofrer obras e decidiram 
aguardar que as obras tivessem concluídas para fazer a marcação tanto das passadeiras como 
da própria via, no entanto vai verificar e se as obras estiverem demoradas vão antecipar a 
marcação das passadeiras. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quanto à questão dos contentores do lixo, o Sr. Vereador José Manuel Pratas explicou que 
na última passagem de ano alguém ateou fogo aos contentores que além dos destruir também 
afectou o armazém ali existente obrigando a Câmara a reparar os danos nessa propriedade e a 
adquirir novos contentores e a munícipe proprietária do edifício solicitou que a Câmara 
mandasse retirar dali os contentores, conseguiram tirar dois, tendo sido colocado um contentor 
mais perto da Igreja e o outro debaixo do arco nessa mesma rua. Aproveitando o Sr. Vereador 
convidou o Sr. Canha assim como outros proprietários de estabelecimentos de restauração e 
bebidas a fazer a separação do lixo, pois os contentores ficam cheios de cartões e restos de 
comida avulso, o que no Verão provoca maus cheiros e incomoda os munícipes ao pé de cujas 
habitações estão colocados os contentores. -------------------------------------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES----------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que começou a sua intervenção falando de 
pombais e canis, disse que é evidente que quem tem pombos e cães tem que se preocupar com 
o sitio onde os ter, também sabemos que a Câmara tem dado avultadas somas para dinamizar 
essas actividades, principalmente com os pombos, deu como exemplo os terrenos da SOCASA 
de Vila Nova da Rainha onde existiam muitos pombais e provavelmente de construção ilegal, 
mas pensa que não deviam continuar a multar e a perseguir as pessoas que têm pombais e por 
outro lado andar a financiar festas e Sedes para os pombos, quando a actividade principal está 
em risco. Pensa que a Câmara deveria junto das Associações do sector arranjar forma de que 
esta actividade fosse mais legal e transparente sem haver todos estes problemas que mais 
parece uma perseguição e uma forma da Câmara estar a arranjar dinheiro porque o mínimo de 
cada coima são quinhentos euros, portanto há que ter uma posição mais coerente. Mudando de 
assunto, disse que na sessão realizada há quinze dias atrás falou sobre os miúdos que iam de 
táxi de Arrifana para Manique do Intendente, são cinco crianças, o mais novo tem seis anos e o 
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mais velho tem dez anos, disse que esta situação não pode continuar, não podem transportar 
cinco crianças num táxi, primeiro porque não têm idade para andar sem as condições 
adequadas (cadeiras e banco elevados) e segundo porque excedem a lotação do táxi, se houver 
um acidente vão sofrer muito mais pois não estão protegidas devidamente e a responsabilidade 
aqui também caberá à Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos disse que há algum tempo atrás o Sr. Presidente lançou 
o desafio a não serem só do contra mas também a apresentarem propostas e anuíram a isso, e 
foi nessa perspectiva que apresentarem uma proposta que na sua apreciação foi modificada, 
para que se fizesse um estudo sobre a passagem por baixo da conduta de água da EPAL, essa 
proposta foi aprovada por unanimidade, há quinze dias atrás perguntou quem é que estava a 
fazer esse estudo e foi-lhe dito que eram os serviços da Câmara que estavam a fazer esse 
estudo, nem de propósito nesse mesmo dia deslocou-se ao Pavilhão Municipal afim de ir buscar 
os seus filhos, quando ouviu um enorme estrondo tinha sido um camião que tinha partido os 
dois pórticos existentes do lado da SOCASA, portanto é necessária uma intervenção urgente 
naquele local, tem que se enterrar o cano ou rebaixar a estrada deve é ser feita alguma coisa 
urgentemente, no entanto foi procurar pelo estudo e deste não encontrou nem um risco, esta 
não é com certeza a atitude certa, porque se são desafiadas a colaborar na melhoria da 
qualidade vida dos cidadãos, empenham-se nisso e depois as propostas que apresentam não 
têm seguimento nenhum. Mudando de assunto o Sr. Vereador referiu que na Assembleia de 
Freguesia de Aveiras de Baixo que foi realizada nas Virtudes, foi aprovada por unanimidade 
enviar uma Moção para Câmara sobre a aquisição do Convento das Virtudes, pelo que 
perguntou se essa Moção já chegou à Câmara e quais são as perspectivas para aquele 
monumento que qualquer dia está no chão. Há algum tempo atrás falou-se do Plano de 
Pormenor do Vale Gerardo, que era a forma de dinamizar a vila de Aveiras de Baixo que está 
muito limitada devido às condicionantes do Plano Director Municipal, gostava de saber como é 
que está este plano de pormenor e quais são as possibilidades de dinamizar Aveiras de Baixo. -- 
--- Continuando o Sr. Vereador salientou que na Rua da Fonte, em Arrifana, existe uma casa em 
adiantado estado de degradação e com as intempéries que têm acontecido é provável que esta 
casa caia pelo que deixa aqui o alerta, pois se acontecer algo serão todos responsáveis se não 
fizerem nada para obviar aquela situação.----------------------------------------------------------------------- 
--- Continuando, o Sr. Vereador António José Matos disse que há algum tempo atrás tinha dito 
em Sessão de Câmara que algumas pessoas tinham sido interpeladas por terem assinado o 
referendo, tendo-lhe sido dito que isso não era verdade, agora verifica que na última Assembleia 
Municipal, houve um autêntico atentado à democracia, é inadmissível que se esteja a passar 
informação para Presidentes de Junta ou outros de quem assinou ou não o referendo, é 
evidente que alguém tem de verificar se está de acordo ou não está de acordo, mas quem fizer 
essa verificação tem de ser totalmente isenta dos partidos, tem que ser em função do órgão que 
essa pessoa preside, portanto deixa aqui o seu mais veemente protesto por se ter dado ao 
Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro indicação de quem daquela 
freguesia subscreveu o referendo.--------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu ao Sr. António José Matos e em relação à última situação de que 
falou disse ser uma coisa completamente estranha à Câmara que no que diz respeito à matéria 
de referendo fez aquilo que lhe competia isto é, pronunciou-se aqui em Sessão de Câmara 
sobre o parecer da Comissão que foi nomeada em sede da Assembleia Municipal, depois 
remeteu para a Assembleia Municipal o resultado dessa mesma apreciação e portanto o que vai 
dizer é meramente a titulo informativo, e sem pretender estar aqui a defender, que não precisa 
de ser defendida, a honra de ninguém que está ausente, o que se passou na última Assembleia 
Municipal foi que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro fez uma 
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declaração de voto na sequência da votação sobre o processo de referendo em que disse 
claramente que tinha solicitado por escrito, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal que lhe 
indicasse quantas pessoas de Vila Nova de São Pedro tinham requerido o referendo e que lhe 
foi informado pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, também por escrito, o número de 
pessoas da referida freguesia que tinham assinado a petição de referendo, ora sendo o 
processo de recolha de assinaturas público, não vê qual o problema em se informar um 
Presidente de Junta de Freguesia, até para definir o seu sentido de voto, que foi o que ele 
alegou, quantas pessoas da sua freguesia é que assinaram a referida petição. Acha que isto 
demonstra alguma preocupação do Presidente de Junta em querer interpretar o sentido o povo 
da sua freguesia relativamente a esta matéria. ----------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente continuou e relativamente a outras questões levantadas pelo Sr. Vereador 
nomeadamente no que se refere a pombais e festas para pombos, disse que não financiam 
festas para pombos mas há efectivamente a “Exporainha” que já ganhou dimensão a nível 
nacional e inclusive com representação internacional e que se realiza uma vez por ano e que 
tem tido o apoio da Câmara, aliás sempre votado e crê que com unanimidade pela Câmara, 
também já subsidiaram por duas vezes um torneio inter-concelhio no âmbito da columbofilia 
também aqui votado e aprovado por unanimidade, agora quando há denúncias, protestos ou 
reclamações nomeadamente em termos de saúde pública, sobre a presença de pombais têm 
que actuar, e até agora o que aconteceu nesta matéria foi uma reclamação na freguesia de 
Azambuja, pela construção de um pombal junto a uma habitação e actuou-se e houve em Vila 
Nova da Rainha uma reunião entre o Sr. Director do Departamento de Urbanismo, o Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia e as pessoas que têm pombais onde foram indicados os 
locais, na perspectiva do Urbanismo, onde poderiam ser colocados os pombais, portanto não há 
aqui uma perseguição a quem tem pombais com pombos correios, pelo contrário há muitas 
vezes o fechar de olhos a muitas situações que não são inteiramente legais. ------------------------- 
--- Sobre o transporte das crianças de Arrifana no táxi, o Sr. Presidente, independentemente do 
que o Sr. Vereador Marco Leal tenha a dizer, disse que sabe que esta situação não se enquadra 
nas exigências legais existentes, mas o Sr. Vereador sabe perfeitamente o esforço que tiveram 
que fazer para garantir não só os transportes escolares a todas as crianças a que estão 
obrigados legalmente mas, inclusive, a algumas crianças que residem nas imediações dos 
locais de recolha, mas isso implicou um grande esforço por parte da Câmara quer pela 
afectação de meios mecânicos, tiveram que adquirir e reafectar autocarros para esse objectivo 
quer na contratação de motoristas e não podem ter aqui dois pesos e duas medidas, isto é, não 
podem estar a reclamar sistematicamente contra quem gere a Câmara por exemplo em 
contratação de pessoal ou determinados gastos em aquisição de viaturas e simultaneamente 
estarem a barafustar porque o transporte de crianças ainda não está completamente resolvido, 
mas a nível do concelho a única situação que não está completamente resolvida é a de Arrifana. 
--- Sobre a passagem por baixo da conduta da EPAL, o Sr. Presidente disse que há uma 
questão deontológica que tem a ver com o seguinte, há Vereadores na Câmara que têm 
pelouros e os Srs. Vereadores quando querem ter alguma informação relativamente a matéria 
que se passa no âmbito de um determinado pelouro devem recorrer ao Vereador que tem esse 
pelouro, que é o que fazem os Vereadores que têm pelouros atribuídos, portanto não lhe parece 
deontológico que os Srs. Vereadores andem a vasculhar os serviços sobre os quais não têm 
qualquer espécie de intervenção e portando, esclareceu desde logo, para que fique claro que os 
Srs. directores de Departamento têm instruções rigorosas de que fornecem elementos ao 
Presidente da Câmara a solicitação dos Srs. Vereadores, portanto todos os elementos que o Sr. 
Vereador e tem direito a consultar todos os que quiser pede-os ao Presidente da Câmara. 
Relativamente à passagem por baixo da conduta da EPAL o Sr. Presidente que infelizmente há 
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uma faixa de 40 metros que estão sob jurisdição exclusiva da EPAL, já pediu uma reunião com 
a administração da EPAL para estudarem a situação respeitante ao cano, ao eventual 
rebaixamento de via e essa reunião deverá acontecer durante o corrente mês, isto apesar dos 
serviços já estarem a estudar o assunto e sabermos que na prática o rebaixamento da via é 
muito complicado, porque naquele local o nível freático é meio metro, isto significa que escava 
meio metro e tem ali um rio. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quanto ao Convento das Virtudes, o Sr. Presidente disse que a aquisição está acordada, 
houve durante algum tempo dificuldade pela proprietária do terreno em apresentar os papeis 
que lhe permitissem à Câmara fazer a aquisição, entretanto surgiu uma nova dificuldade, porque 
a Câmara propôs à Sra. que simultaneamente com o convento vendesse também uma pequena 
capela que já foi recuperada pela população das Virtudes e que por eles é utilizada, ficando 
assim englobada no mesmo negócio e a senhora agora está renitente às duas situações, 
portanto isto é o que passa relativamente ao Convento das Virtudes. O Sr. Presidente continuou 
a sua intervenção dizendo que já leu algures que os Srs. Vereadores estão todos muito 
indignados que o Castro de Vila Nova de São Pedro ainda não foi adquirido pela Câmara, mas 
deve dizer que se estão em período de contenção então têm que fazer contenção, é claro que o 
grande objectivo era proceder à aquisição destes edifícios e de outros como é o caso do Palácio 
dos Imperadores e do Palácio da Rainha que fazem parte do conjunto de monumentos 
nacionais ou particulares mas de facto não se pode é barafustar contra os gastos da Câmara e 
ao mesmo tempo reclamar que a Câmara não compra e não faz, há que ter bom senso neste 
tipo de situações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Quanto ao Plano de Pormenor do Vale Gerardo, o Sr. Presidente disse que está entregue na 
CCDR, mas as indicações que têm é que enquanto não tiver aprovado o PROT da Lezíria e 
Oeste não avançam com a revisão do PDM nem com Planos de Pormenor, está feito e está 
entregue mas neste momento está fora do controlo da Câmara. Continuando o Sr. Presidente 
disse que sobre a casa da Arrifana desconhece a situação mas que tomou nota para ver o que 
se passa nessa matéria.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal interveio e sobre o transporte crianças de Arrifana disse que como 
já tinha referido há quinze dias atrás esta é a única situação referente aos transportes escolares 
que não está resolvida e não é pelo facto da Câmara não ter tentado arranjar soluções, pois 
nesta escola existiam 3 alunos que depois aumentaram para 5 alunos, tentámos entregar este 
serviço aos taxistas de Manique do Intendente e nenhum quis fazer este transporte, aliás quem 
faz o transporte das crianças de Arrifana para Manique do Intendente é um taxista de 
Quebradas que vai fazer este serviço todos os dias, tentaram contactar com o Sr. Presidente de 
Junta, dado que a mesma tinha uma carrinha, afim de colaborar com a Câmara na recolha e 
transportes destas crianças e também obtiveram uma resposta negativa. Entretanto arranjaram 
outra solução que surgiu dada a boa vontade do Presidente da Junta da Maçussa que 
disponibilizou a carrinha da Junta de Freguesia e que depois de deixar as crianças da Maçussa 
na Escola de Manique do Intendente vai buscar as crianças de Arrifana que excedem a lotação 
do táxi.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vice-Presidente que informou que nessa mesma manhã tinha estado com o 
Sr. Presidente numa reunião com a “Águas do Oeste”, onde terminaram todas as negociação 
em que andavam já há alguns meses a esta parte e que por diversas vezes forma alvo de 
questões colocadas pelos Srs. Vereadores, disse que já está a ser preparado um Relatório para 
que numa Sessão de Câmara ser entregues aos Srs. Vereadores, esse relatório descreverá 
todo o processo e que referirá também as verbas que a Câmara irá pagar à “Águas do Oeste”. 
Continuando, o Sr. Vice-Presidente distribuiu, para conhecimento dos Srs. Vereadores, uma vez 
que também aprovam a atribuição de subsídios a pessoas carenciados para a recuperação de 
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casas, foi feito um levantamento das situações em que foram atribuídos esses matérias, foram 
tiradas fotografias às casas antes e depois da recuperação ter sido efectuada para verem que 
realmente as obras são feitas e que a Câmara fiscaliza todas estas acções. --------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal informou que no âmbito da candidatura ao Programa Operacional 
do Desporto para o Campo Grande de Jogos com Relvado Sintético, a Câmara viu a sua 
candidatura ser aprovada e que vá a bom porto o campo de futebol que tanto desejam para o 
concelho de Azambuja.-----------------------------------------------------------------------------------------------    
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que iniciou a sua intervenção perguntando ao SR. 
Vice-Presidente o porquê de desde Fevereiro ou Março passado nunca mais foi dado 
conhecimento à Câmara da actividade da Comissão e Protecção de Crianças e Jovens, pese 
embora que não seja uma temática muito atractiva e que não renda grandes votos, mas não 
deixa de ser uma obrigação do estado e das autarquias a de apoiar a infância desvalida, pelo 
que precisam de saber o que realmente se passa concretamente em termos de funcionamento 
da dita comissão, se há muitos casos sinalizados ou não, o que é que foi feito sobre esses 
casos, o que é que se pensa fazer, etc., pois pensa que a Câmara tem não só a incumbência de 
apoiar mas também de ser informada sobre o que se vai fazendo nesta área. Continuando o Sr. 
Vereador António Nobre, disse ter ouvido a explicação do Sr. Presidente da Câmara sobre o que 
se passou na Assembleia Municipal em matéria de questionamento que o Sr. Presidente de 
Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro decidiu fazer ao Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal sobre “… quem foram os seus fregueses…”, foi esta a expressão utilizada pelo Sr. 
Presidente de Junta, o que não deixa de ser questionável esta atitude que teve, primeiro porque 
ele não tem nada que ver com isso e era esta a resposta que lhe deveria ter sido dada, porque 
embora a recolha das assinaturas tenha sido publica há aqui também o dever de reserva por 
parte da administração quando se trata de documentos nominativos e um abaixo-assinado não 
deixa de ser um documento nominativo, no fundo deixa transparecer a ideia de que aquilo que 
se quer fazer era pressionar as pessoas que eventualmente ousaram solicitar que a medida 
aprovada pela Câmara fosse objecto de discussão pública, portanto isso é lamentável em 
matéria de comportamento democrático, pelo que não deixa de lavrar o seu protesto por essa 
atitude do Sr. Presidente de Junta de Vila Nova de São Pedro. -------------------------------------------- 
--- Ainda sobre questões de democraticidade, o Sr. Vereador António Nobre perguntou ao Sr. 
Presidente da Câmara porque é que resolveu não agendar o tema de discussão que propõs há 
10 dias atrás, pois solicitou que fosse agendado em Ordem de Trabalhos para ser discutido em 
Sessão de Câmara o Relatório da Inspecção-Geral de Finanças, gostaria de ouvir do Sr. 
Presidente uma justificação porque é que não o fez e disse que não esperava isto do Sr. 
Presidente, porque o agendamento é um direito protestativo dos Vereadores e o pedido de 
agendamento foi feito dentro do prazo legal para o efeito por isso teria que vir na Ordem de 
Trabalhos da presente Sessão a fim de ser aqui discutido, reserva-se ao direito de saber qual 
vai ser a atitude que vai tomar perante esta matéria mas não deixará de a mencionar no 
Relatório sobre o Direito de Oposição, que o Sr. Presidente há-de apresentar aos Órgãos 
competentes e espera que quando o Sr. Presidente tiver que o ouvir sobre essa matéria quer 
que conste este assunto e espera que não voltem a acontecer situações desta natureza. ---------- 
--- O Sr. Presidente interveio e sobre a questão levantada pelo Sr. Vereador António Nobre 
sobre o que se passou na Assembleia Municipal disse não ter nenhuma procuração passada 
nem pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro nem pelo Sr. 
Presidente da Assembleia Municipal, mas acha que há aqui um aproveitamento das palavras 
quantos e quem e ficou claro que pode ter sido que a pergunta do Sr. Presidente de Junta de 
Vila Nova de São Pedro fosse quem ou quantos, mas o que interessa é que ficou claro que a 
resposta do Sr. Presidente da Assembleia Municipal foi quantos elementos da freguesia de Vila 
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Nova de São Pedro tinham assinado a petição e sobre esta matéria não se invadiu qualquer 
reserva de privacidade de ninguém, nem se pretendeu exercer pressão sobre ninguém, porque 
de facto não houve uma indicação nominal, houve a divulgação de um número, foi 
exclusivamente isto que foi informado. Relativamente à outra questão levantada pelo Sr. 
Vereador levantou tão enfaticamente pôs do relatório da IGF, o Sr. Presidente disse que é uma 
questão muito simples, em 2005 houve uma inspecção de rotina que é feita rotineiramente em 
todas as Câmaras e que pode ser feita por diversas entidades, neste caso houve uma inspecção 
de rotina da IGF à Câmara Municipal de Azambuja sobre dois temas – a gestão da Câmara em 
ambiente POCAL e licenciamento e fiscalização de obras privadas -, receberam os relatórios 
preliminares há cerca de um ano, situação de que os Srs. Vereadores foram informados, fizeram 
o respectivo contraditório como o Código do Procedimento Administrativo define e recebem 
depois os Relatórios Finais, e esses relatórios vieram em duas partes, uma parte que já foi 
distribuída aos Srs. Vereadores e a outra parte que foi recebida há poucos dias vai ser hoje 
distribuída e portanto não fazia sentido estar hoje a discutir apenas uma parte do relatório. 
Portanto há aqui duas questões a primeira prende-se com o facto de só há poucos dias se ter 
recebido a segunda parte do relatório daí que só hoje seja distribuída aos Srs. Vereadores e a 
segunda questão é que obviamente que gostaria que o Assessor Jurídico da Câmara visse os 
relatórios, para que fosse discutido em Sessão de Câmara já com a visão do jurista da Câmara, 
portanto não será discutido na presente Sessão mas será agendada para a próxima Sessão de 
Câmara a discussão dos relatórios da inspecção do IGF.---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre disse ao Sr. Presidente que não obteve a resposta que 
pretendia obter, obviamente que não aceita que efectivamente vão discutir assuntos que até 
nem têm nada a ver um com o outro, pois um refere-se a uma auditoria financeira em ambiente 
POCAL e outro tem a ver a regras da Administração Municipal em matéria de Urbanismo, 
portanto temas completamente dispares, portanto se já enviaram um relatório nada implica que 
esse não possa ser discutido primeiro e o relatório que veio a seguir será discutido noutra 
sessão, o que não entende é que sendo certo que há o dever do Sr. Presidente da Câmara que 
organiza a Ordem de Trabalhos para a respectiva Sessão e se há um Vereador que lhe entrega 
um pedido para que um determinado assunto seja agendado, o Sr. Presidente só tem que 
agendar para a Sessão escolhida pelo Vereador que fez o pedido, não é para quando o Sr. 
Presidente entende, acha que esta foi uma atitude muito negativa e que não prestigia o Órgão 
em si e deixa antever que há um tratamento selectivo dos assuntos que interessam mais serem 
tratados em desvalor de outros e prejudicando os direitos da oposição, nomeadamente de 
Vereadores que querem ver assuntos seus tratados e que tenham o respectivo andamento. ------ 
--- O Sr. Presidente referiu que qualquer tentativa por parte do Sr. Vereador de dizer que houve 
da sua parte uma tentativa de esconder esta situação cai por base, primeiro porque mal recebeu 
o primeiro relatório da inspecção mandou logo fazer a distribuição por todos os Srs. Vereadores 
e remeteu cópia ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal e o mesmo quando recebeu o 
segundo relatório e deve dizer-lhe que a inspecção foi uma só e sobre dois temas, efectuada por 
despacho comum, no mesmo período e pelos mesmos Inspectores e que apesar de serem 
sobre dois assuntos tocam diversas áreas de intervenção da Câmara, portanto entende que 
essas situações devem ser discutidas conjuntamente e como já disse anteriormente, só na 
presente sessão é distribuído o segundo relatório, pelo que na próxima Sessão agendará a 
discussão dos dois relatórios e obviamente que a esta é uma questão politica, mas a politica 
também é informada por questões de ordem técnica portanto, se têm as suas estruturas de 
carácter técnico acha que é justo que a discussão política venha com informação jurídica do 
Assessor Jurídico da Câmara, ao qual também vai solicitar a presença na Sessão onde se vão 
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discutir os Relatórios, pelo que não há qualquer tentativa de menosprezar a solicitação de um 
Vereador, há só uma questão que em termos de raciocínio lhe pareceu lógica.------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que o que o Sr. Presidente está a dizer é que vai 
agendar, mas o que lhe foi pedido foi que agendasse um assunto proposto pelo Vereador para 
discussão, o que é uma coisa bem diferente, portanto acha que se efectivamente essa 
preocupação é genuína deveria ter perguntado ao Vereador preponente se ele não se importava 
de que o assunto para o qual tinha solicitado agendamento ficasse para uma outra Sessão de 
Câmara pelas razões que o Sr. Presidente acabou de apontar, essa atitude teria ficado bem e aí 
aceitaria a fundamentação para adiar o agendamento para uma Sessão seguinte, tendo em 
conta que queria ouvir os Serviços Técnicos sobre os Relatórios, o que teria evitado esta 
discussão e a duvidarem mutuamente da lisura com que o procedimento foi tratado. ---------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que o duvidarem mutuamente é uma expressão do Sr. Vereador e 
não sua, acha que esta troca de palavras não vale a pena, pois na próxima sessão de Câmara 
os dois relatórios serão apreciados. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas para dar conhecimento de um ofício que 
recebeu da Inspecção-Geral do Ambiente, sobre um processo que teve inicio em 8 de 
Dezembro de 2002, com a deposição de milhares de pneus na Quinta do Salgueiro, nas 
Malhadinhas, em Aveiras de Cima, o proprietário da quinta foi intimado a retirar os pneus e 
como não o fez pelo que o processo vai ser enviado ao Ministério Público. Continuando, o Sr. 
Vereador informou que o nome “Feira de Maio de Azambuja” já está registado no Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial. O Sr. Vereador disse ainda que em 8 meses de actividade, a 
Unidade de Atendimento ao Público já efectuou 24.425 atendimentos, número que ultrapassou 
todas as expectativas que tinham. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-Presidente interveio e em relação à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 
disse que, além de ter o Pelouro da Acção Social, a referida Comissão tem uma Presidente e 
uma Secretária que em conjunto com a Comissão Restrita têm a responsabilidade de gerir os 
todos os processos da CPCJ, pessoalmente e por nomeação faz parte da Comissão Alargada, 
contudo vai transmitir à Sra. Presidente da CPCJ as perguntas feitas pelo Sr. Vereador António 
Nobre e numa próxima reunião de Câmara trazer todos dados solicitados, contudo julga saber 
que no concelho de Azambuja estão a ser acompanhados cerca de 200 casos.----------------------- 
--- O Sr. Presidente interveio dizendo que como é do conhecimento, pois foi amplamente 
divulgado e os Srs. Vereadores convidados, decorreu na passada sexta-feira, no Auditório do 
Pátio do Valverde, uma apresentação pública das três últimas fases do Programa POLIS, a que 
está em execução e as duas cuja execução se irá iniciar agora, como os Srs. Vereadores não 
estiveram presentes vai distribuir cópia dos elementos que foram distribuídos sobre esta 
matéria. O Sr. Presidente aproveitou para dar um esclarecimento sobre dois mistérios que têm 
intrigado a população de Azambuja e têm dado origem às mais delirantes hipóteses sobre as 
razões do novo Centro de Saúde e do novo Mercado Municipal estarem prontos há já vários 
meses e ainda não terem entrado em funcionamento, quanto ao Centro de Saúde apenas pode 
dizer que tanto o Sr. Director do Centro de Saúdo como a ARS garantem que o novo centro 
entrará em funcionamento até final do corrente ano, quanto ao novo Mercado Municipal, cujas 
obras foram feitas nos termos de uma hasta pública que recentemente veio a Sessão de 
Câmara, mas pôr o mercado em funcionamento abrange a estrutura propriamente dita, o 
equipamento e na sua perspectiva o arranjo da envolvente do dito mercado, como é sabido 
incluíram essas obras quer o equipamento quer o arranjo da zona envolvente da Fonte de Santa 
Teresinha e aquele passeio lateral ao mercado nos projectos a financiar pelo 1.º rateio, que foi 
aprovado na Assembleia Municipal do passado mês de Junho e que seguiu para visto do 
Tribunal de Contas, visto que até à data ainda não têm, porque sempre que o prazo se aproxima 
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do fim vem outra pergunta do Tribunal de Contas, o processo foi perfeitamente claro, foram 
consultadas uma série de entidades bancárias, foi aprovado aqui em Sessão de Câmara e na 
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Assim, como a Lei diz que o rateio é para financiar obras para as quais não existe orçamento 
municipal pelo que só depois do rateio ser visado pelo Tribunal de Contas é que podem fazer a 
modificação orçamental que permite colocar o dinheiro no Orçamento e adjudicar os respectivos 
fornecimentos ou empreitadas, pois o último pedido que o Tribunal de Contas fez para dar o 
visto foi uma prova em como a verba já está inscrita no Orçamento Municipal, portanto exigem 
uma diligência que nos termos da Lei só pode ser efectuada depois do visto, portanto estamos 
nesta situação, aguardando que digam mais alguma coisa nesta matéria, pelo que pediu 
principalmente à comunicação social presente para que desse eco de que o Mercado Municipal 
não abre porque há 5 meses que estão à espera do visto do Tribunal de Contas.--------------------- 
--- O Sr. Presidente continuou a sua intervenção apresentando uma Moção relativamente ao 
PIDDAC e que a seguir se transcreve:---------------------------------------------------------------------------- 
--- MOÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Mais uma vez a proposta de P.I.D.D.A.C inicial para 2007 não contempla a grande maioria 
das propostas que têm sido sistematicamente efectuadas pelo Município de Azambuja aos 
diversos sectores do Governo Central relativos a obras da sua responsabilidade. -------------------- 
--- Embora haja uma melhoria significativa relativamente a anos anteriores, particularmente em 
comparação com Municípios vizinhos, a verba de 2.444.917 Euros inscrita continua a ter uma 
expressão significativa em termos de intervenção em Estabelecimentos Prisionais (958.030 
Euros, que corresponde a cerca de 39,2% da verba total). -------------------------------------------------- 
--- Nestas condições, a Câmara Municipal de Azambuja: ---------------------------------------------------- 
--- 1- Lamenta e apresenta o seu protesto pelo facto de, mais uma vez as intenções de 
investimento manifestadas sucessivamente ao longo de anos e que respondem a necessidades 
reais do Concelho, não serem contempladas; ------------------------------------------------------------------ 
--- 2- Tendo em vista a necessária revisão e reafectação dos valores do P.I.D.D.A.C, decide 
enviar esta Moção, bem como a listagem elaborada e enviada das obras consideradas 
prioritárias para o Concelho, ás seguintes entidades:--------------------------------------------------------- 
--- a) Ministérios com atribuições nas áreas de intervenção definidas como prioritárias nas 
propostas de P.I.D.D.A.C;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Grupos Parlamentares dos Partidos Políticos representados na Assembleia da República.”- 
--- O Sr. Presidente explicou que refere que houve uma melhoria significativa relativamente a 
anos anteriores porque, como se lembra, recorrentemente o PIDDAC entre 96 e 98 por cento 
das verbas em anos anteriores eram para os estabelecimentos prisionais, que de facto em 
termos de parte significativa da população do concelho nada traz em termos de beneficio, e essa 
percentagem baixa para cerca de 39 por cento, o que é uma melhoria de facto. Também é facto 
que em relação aos Municípios vizinhos é atribuída uma verba consideravelmente maior, pelo 
que não nos podemos considerar muito mal a este respeito, as verbas contempladas no PIDDAC 
dizem respeito, no entanto a duas intervenções do Ministério da Educação – Escola Básica 
Integrada de Manique do Intendente e o Pavilhão que estão a construir, pela EMIA, mediante 
protocolo estabelecido com a DREL, em Aveiras de Cima.-------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo que é uma Moção com a qual vão 
concordar e refere que a verba para os estabelecimentos prisionais é menor porque vem 
contemplada a verba para a EBI de Manique, verba que já deveria ter vindo há bastante tempo, 
continua preocupado porque a DREL não ter aceite fazer parceria com a Câmara para a 
construção da nova escola de Azambuja.------------------------------------------------------------------------ 
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--- O Sr. Vereador António Nobre interveio dizendo que já vem sendo reiterada esta prática a 
nível de PIDDAC, apesar de tudo não vê como negativo o facto do Estado investir nas cadeias, 
porque na verdade estão muito carenciadas de investimento e esta é uma área que conhece 
bem, e apesar de isto não o inibir de apoiar a Moção apresentada, mas não quis deixar de dizer 
que o Grupo Parlamentar do PCP tem apresentado na Assembleia da República algumas 
propostas para serem incluídas em PIDDAC e que têm sido sucessivamente chumbadas. --------- 
--- O Sr. Presidente referiu que também acha as verbas aplicadas nas cadeias importantes, acha 
é que em termos da população do concelho não traz qualquer mais valia. ------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Moção aprovada por unanimidade. ------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos, ainda em relação ao transporte das crianças de 
Arrifana disse que podem existir muitas dificuldades mas é a Câmara que está a contrariar a Lei 
e a colocar as crianças em perigo, portanto as responsabilidades são da Câmara e têm que 
tomar uma atitude. No que diz respeito à informação que se deu acerca da quantidade de 
assinaturas para o Referendo, como o Sr. Presidente sabe para o concelho de Azambuja seria 
necessário um mínimo de 1340 assinaturas e no máximo poderiam juntar mais cinquenta por 
cento, portanto não disseram nada a mais do que está previsto na Lei, quem disse o que não 
devia dizer foi o Presidente da Assembleia Municipal e quem pediu o que não devia pedir foi o 
Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro, portanto aí é que está o problema 
e não podem escamotear isso. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quanto à estrada situada por baixo da conduta da EPAL, o Sr. Vereador disse que já na 
altura tanto o Sr. Presidente como os Srs. Vereadores sabiam que vinte metros para cada lado 
da conduta são da responsabilidade da EPAL e na altura teriam que ter dito que a Câmara não 
poderia efectuar o estudo e que teria que ser a EPAL a fazê-lo, no entanto, acha que a 
responsabilidade é repartida entre a Câmara e a EPAL pois são os munícipes de Azambuja que 
se vêem na contenção de ter que dar mais voltas por não poder usar uma estrada que é da vila 
e é camarária. Continuando, o Sr. Vereador disse que apesar de não ter que dar conhecimento 
ao Sr. Presidente dos sítios aonde vai, não esteve presente na apresentação publica das três 
últimas fases do programa POLIS, pois nesse dia realizou-se uma Assembleia do Partido Social 
Democrata que já estava marcada há mais de trinta dias, aproveitando para informar que foi 
eleito Presidente da Mesa da Assembleia Geral do PSD Azambuja.-------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos disse ainda ao Sr. Presidente da Câmara que não anda a 
vasculhar nada mas quem não deve não teme e se faz perguntas aos Directores de 
Departamento é para evitar a burocracia que o Sr. Presidente é contra, não querendo 
importunar o Sr. Presidente e os Srs. Vereadores e sendo Vereador desta Câmara dirigiu-se ao 
Director de Departamento, mas não mais o fará, sempre que quiser informações pedi-las-á ao 
Sr. Presidente para que possa colocar o devido filtro. -------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente interveio dizendo que o objectivo não é colocar qualquer filtro, é um 
objectivo de legitimidade do poder politico e portanto toda a informação que o Sr. Vereador 
quiser dar-lha-á sem qualquer filtro, agora acha que há aqui uma questão deontológica e de 
hierarquia que deve ser respeitada nesta matéria, e sempre que lhe solicitar alguma informação 
sobre determinada matéria o que fará é mandar fotocopiar o que exista sobre essa matéria e 
entregar ao Sr. Vereador. Continuando o Sr. Presidente disse congratular-se com a eleição do 
Sr. Vereador para Presidente da Mesa da Assembleia-geral do PSD Azambuja. Quanto à 
conduta da EPAL, o Sr. Presidente referiu que não disse que a Câmara não poderia fazer o 
estudo, disse é que a jurisdição sobre aquela área é da EPAL, os serviços já estão a recolher 
elementos para o estudo, agora tem é de conversar com a EPAL sobre uma de duas situações, 
ou avançamos com esse estudo e depois a EPAL terá de nos acompanhar no estudo ou 
rebaixamos o cano que talvez seja a situação ideal, porque consta que a EPAL tem necessidade 
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de duplicar aquela conduta de água e portanto ou é neste momento que unem esforços para 
obrigar a EPAL a enterrar o tubo que o Dr. António José Rodrigues deixou atravessar Azambuja 
ao meio ou nunca mais o conseguem fazer. -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal interveio para solicitar ao Sr. Vereador António José Matos que 
quando quisesse fazer um périplo pelas escolas pelo menos comunicasse ao Conselho 
Executivo do Agrupamento onde as escolas estão inseridas, pela sua parte quando pretender 
visitar uma escola é o que faz e sempre que é possível, faz a visita acompanhado pelo 
respectivo Presidente da Junta de Freguesia e Presidente do Conselho Executivo, pois não 
acha de bom tom apresentar-se numa escola onde estão a decorrer aulas sem estar combinado 
previamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos disse que se vão visitar as escolas é porque se 
preocupam muito, apesar de estarem na oposição e, uma vez que não estão a tempo inteiro na 
Câmara têm outras actividades e não têm tempo suficiente para fazer esses périplos que o Sr. 
Vereador tanto fala, em função das preocupações dos pais das crianças que frequentam as 
diversas escolas e outras coisas que não só as escolas, tentam perceber e trazer os assuntos à 
Câmara para que eles sejam tratados e há coisas que têm de ser tratadas de uma forma célere 
e mesmo assim demorou muitos meses.------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre disse que pelas palavras do Sr. Presidente ficou com a ideia 
de que os Vereadores não podem ter acesso aos Técnicos dos respectivos Departamentos, por 
sua parte não o incomoda muito pois sempre que tem necessitado de informações dirige-se à 
Vereação ou ao Sr. Presidente, mas poderá, eventualmente nalguma ocasião precisar da 
colaboração dos Técnicos e, por lei eles têm o dever de prestar esse apoio no desempenho da 
função de Vereador, mas em outra matéria de deontologia e serviço público, não queria deixar 
passar uma questão que surgiu na passada semana relativa a um artigo que saiu na imprensa 
regional sobre relações familiares existentes no funcionalismo do município, é um tema que o 
deixou preocupado porque entende que a Administração Municipal tem que demonstrar ser 
séria na forma como admite os seus funcionários, na forma como os trata e a forma como gere 
os seus Recursos Humanos tem que ser transparente. Sabem que a Administração Local por 
natureza é uma administração que está muito próxima dos munícipes e que está sempre mais 
sujeita a “climas de suspeição” perante os funcionários. Não pode haver limites ao acesso à 
função pública, neste caso autárquica, mas sinceramente não gostou da resposta que o Sr. 
Presidente entendeu dar ao artigo que foi publicado. Pensa que podia ter sido mais enfático ao 
salientar os deveres da deontologia do serviço publico do que propriamente tentar justificar 
situações de relacionamento familiar que certa ou erradamente permanecem, pensa que o Sr. 
Presidente não esteve muito bem e que deve tomar uma atitude mais pedagógica nesta matéria 
e de ser mais pró activo no sentido de combater estas tendências e ser mais exigente de 
maneira a que não surja recorrentemente este clima de suspeições porque já de si é também 
uma espada que está sobre a cabeça dos funcionários sempre sujeitos à suspeição de que 
alguma coisa não correu bem na sua relação jurídica de emprego público, portanto pede que o 
Sr. Presidente seja mais exigente nessa matéria, fazendo vincar que estes deveres são para ser 
observados, sabe que não é uma tarefa fácil para nenhum Presidente de Câmara mas acha que 
é o mínimo que se pode exigir. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente disse que como devia calcular não se ia referir a essa matéria pois referiu-
se na última Assembleia Municipal, no rescaldo do respectivo artigo, que era quase uma cópia 
ipsis verbis de um artigo publicado na revista Visão da semana anterior sobre a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, apenas se referiu ao facto do artigo ser incompleto, porque nas 
grandes organizações empregadoras de um concelho, no caso de Azambuja, a Câmara, os 
Centros Paroquiais, a OPEL, dai que o desemprego que esta empresa vai causar atinja famílias 
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inteiras que lá trabalham, há sempre relações familiares. Apenas disse que era de pouco bom 
gosto a forma como as pessoas eram apontadas e fotografadas e identificados os seus 
vencimentos, que aliás decorrem da lei, era muito incompleto pois aqui na Câmara também há 
casos de casais, irmãos, pais e filhos que aqui trabalham e ali era acertado apenas para 
vertente política, como se os familiares dos políticos fossem cidadãos com menos direitos que a 
generalidade dos restantes e não são, não podem ser tratados com favorecimento, mas também 
não podem ser tratados com um panorama de direitos cívicos menor que qualquer outro 
cidadão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente continuou e em relação à primeira parte da intervenção do Sr. Vereador 
António Nobre disse que toda a documentação e informação que quiser obter ser-lhe-á facultada 
e todos os contactos que quiser estabelecer com técnicos da Câmara basta solicitá-los, não 
existe qualquer intenção de filtrar, mas em todos os actos e decisões existe uma vertente 
técnica e uma vertente política e, portanto os Srs. Vereadores têm que ter as duas vertentes de 
qualquer acto que é praticado e não podem ter exclusivamente a vertente técnica que lhes é 
transmitida nos contactos directos com os técnicos, sobre essa matéria lança-lhe um desafio 
quer na qualidade de Vereador, quer na qualidade de Jurista, quer na qualidade de pessoa e 
munícipe interessado na transparência e na legalidade dos actos, assim o Sr. Vereador António 
Nobre tem acesso integral à Dra. Irene Lameiro para consultar todos os processos de admissão 
relativamente às pessoas que foram visadas nesse artigo, portanto desafia-o e pede que o faça 
e que depois transmita aqui em Sessão de Câmara as conclusões a que chegou.-------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 9 de Outubro de 2006 foi aprovada por 
unanimidade. A acta foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter 
sido previamente distribuído pelos membros da Câmara.---------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Empreitada “E 66/04 – Construção da Rotunda Nascente, Envolvente e Faixa 
Paralela à EN3 da Vila de Azambuja” – Prorrogação de Prazo de Execução – Proposta Nº 
94 / P / 2006------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que a Empreitada “E 66/04 – Construção da Rotunda Nascente, Envolvente e 
Faixa Paralela à E.N.3 da Vila de Azambuja” foi adjudicada à Firma Acoril, S.A. e posteriormente 
trespassado à Armando Cunha,------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando o pedido de prorrogação do prazo apresentado por aquela Empresa e a 
Informação de 24-10-2006 do D.I.O.M. que considera justificáveis as razões invocadas.------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que o prazo de execução da referida Empreitada seja prorrogado até 20 de Dezembro do 
corrente ano.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que esta proposta vem na sequência do trespasse que foi feito na 
empreitada POLIS IV, que tinha 107 dias para execução, estando prevista a sua conclusão A 15 
de Novembro de 2006, no entanto o actual adjudicatário que tem levado a obra com bom ritmo, 
pediu uma prorrogação até 30 de Dezembro de 2006, por questões que justificou e que foram 
confirmadas pelos serviços técnicos, pelo que acham haver razões para fazer a prorrogação do 
prazo de execução desta obra em um mês e cinco dias.----------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo que há algum tempo atrás falou nuns 
maciços em cimento que estavam levantados e dos lancis já prontos na que vai ser a futura 
estrada paralela à EN3, na altura o Sr. Presidente da Câmara disse que tinha sido um erro por 
parte da ACORIL, entretanto quando recebeu estes documentos, estranhou que a entrega do 
projecto do novo interface foi apresentado apenas no dia 3 de Outubro de 2006, quer dizer que 
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se andavam a fazer as coisas sem se saber onde é que o interface ia ser feito, entretanto soube, 
sem vasculhar nada, que afinal não foi a ACORIL que elaborou mal aqueles lancis, segundo 
parece houve um primeiro projecto que não respeitava as distâncias à Igreja da Misericórdia e 
que o IPPAR chumbou essa localização, daí ter que se fazer um novo projecto esse sim, o que 
está entregue em 3 de Outubro de 2006 e por isso mesmo o lancil teve que ser retirado e teve 
que avançar mais para a estrada nacional, se assim é, são custos elevados para a Câmara e 
pensa que alguém devia ser responsabilizado por tudo isto se se confirmar o que disse, no 
entanto, pactua da opinião que esta empresa tem sido célere e vêem-se os trabalhos a avançar 
pelo que acha que a proposta deve ser aprovada.------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que a informação que lhe deu foi um informação correcta, houve erro 
por parte da ACORIL no levantamento topográfico e na consequente colocação dos lancis na 
estrada, a alteração a nível do projecto do interface não teve nada a ver com este tipo de 
situação, como sabe o projecto do interface não faz parte da empreitada e foi chumbado no 
IPPAR porque ficava a 48 metros da Igreja da Misericórdia e o limite é de 50 metros tinha que 
se alterar o projecto e portanto alterou-se o projecto, mas a marcação dos lancis na estrada foi 
de facto um erro da ACORIL pelo que não representa encargo nenhum suplementar para a 
Câmara, assim como o projecto do interface que foi feito pelo promotor que ganhou a hasta 
publica e que teve de corrigir o projecto em função do parecer do IPPAR, sem custo adicionais 
para a Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 94 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 2 – Empreitada “E80/03 – Recuperação/Ampliação da Escola Almeida Grandella em 
Aveiras de Cima” – Aplicação de Multa – Proposta Nº 95 / P / 2006 ---------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “1. Considerando que a empreitada da Reabilitação/ Ampliação da Escola Almeida Grandella 
em Aveiras de Cima, adjudicada à empresa Virgílio Sousa Leal – Construções o Obras Públicas, 
Lda., tem sofrido atrasos na sua execução; --------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Considerando que, à data, a obra ainda se encontra por concluir;---------------------------------- 
--- 3. Considerando que conforme informação do DIOM e de acordo com o disposto no artigo 
201º do Decreto-Lei nº 59/99 de 2 de Março, a empresa incorre em multa contratual que atinge o 
valor de 20% da adjudicação.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que, nos termos da citada legislação, seja aplicada a multa à empresa Virgílio Sousa Leal – 
Construções e Obras Públicas, Lda. no valor de 43.616,29€ (quarenta e três mil seiscentos e 
dezasseis euros e vinte e nove cêntimos).”---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta é sobre a aplicação de uma multa a 
uma empreitada que foi adjudicada em Sessão de Câmara e consequentemente todos os actos 
posteriores também o devem ser e, que diz respeito à ampliação da escola Almeida Grandella, 
em Aveiras de Cima, que ultrapassou todos os prazos admissíveis, foram dadas diversas 
prorrogações justificadas a esta obras, mas apesar de todas as prorrogações os prazos foram 
todos ultrapassados e consequentemente propõe-se a aplicação de uma multa calculada nos 
termos do caderno de encargos e da legislação em vigor, no valor de 43.616,29 Euros. ------------ 
--- Interveio a Sra. Vereadora Ana Maria Correia dizendo que a empresa “Virgílio Sousa Leal” 
refere no seu relatório algumas causas que considera serem merecedoras de especial atenção, 
e tem algumas dúvidas sobre o antepenúltimo e ao penúltimo pontos deste relatório, onde diz 
“… a nossa compreensão com as dificuldades de tesouraria da Câmara Municipal de Azambuja 
em cumprir atempadamente com o pagamento de facturas aos autos de medição já 
efectuados…” e o penúltimo ponto onde se refere “… as dificuldades financeiras nesta firma por 
atrasos nos recebimentos e que motivaram o recurso ao crédito para conclusão dos 
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trabalhos…”, a sua questão é se estes dois pontos significam que a Câmara não cumpriu ou não 
tem cumprido o que estipulou com esta firma ao nível de pagamentos. A Sra. Vereadora 
continuou e no âmbito do Relatório apresentado pelo Técnico do DIOM, onde refere que há 
alguns factos que deveriam ser tidos em conta para a decisão de uma eventual redução do valor 
da multa, nomeadamente quando se refere que o prazo inicial da obra era curto tendo em conta 
a dimensão, os trabalhos bem executados pelo empreiteiro até à presente data, o 
comportamento sério por parte do empreiteiro, etc., pelo questiona se o valor apresentado na 
proposta tem em consideração este aspecto, ou se corresponde à percentagem prevista 
legalmente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Presidente dizendo que esta é daquelas matérias em que não se metem pois 
entendem que é matéria de carácter estritamente técnico a maneira como decorrem as obras e, 
tem de confiar nos relatórios que são feitos pelos serviços neste tipo de situação constatando, 
sobre esta matéria que, primeira questão - o prazo inicial seria relativamente curto, mas o 
empreiteiro quando concorreu é que propôs o respectivo prazo, segunda questão - foram-lhe 
dadas várias prorrogações de prazo, terceira questão -  como pode verificar na informação do 
Chefe de Divisão, atendendo de facto a essas razões que invocou foi proposto fazer uma 
redução de trinta por cento no valor da multa. ------------------------------------------------------------------ 
--- A Sra. Vereadora Ana Maria Correia disse que o que queria saber, era se o valor constante 
da proposta era já com a redução de trinta por cento ou não. ---------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente, após consultar o processo, retirou a proposta para melhor esclarecer esta 
matéria, pois quando viu a proposta pensou que o desconto de trinta por cento já estava 
incluído, mas agora reparou que o Director de Departamento não concordou com essa sugestão 
constante na informação do Chefe de Divisão, no entanto referiu que não houve lugar a atrasos 
de pagamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Proposta n.º 95 / P / 2006 foi retirada.---------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 – EMIA – Empreitada de Ampliação do Centro Social de Casais da Lagoa na 
Freguesia de Aveiras de Baixo – Recepção da Obra – Proposta Nº 91 / P / 2006 ---------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, pela proposta 99/P/2004, de 11 de Outubro de 2004, a Câmara Municipal 
de Azambuja aprovou solicitar à EMIA, E.M. proposta para a realização da Empreitada de 
Ampliação do Centro Social de Casais da lagoa na Freguesia de Aveiras de Baixo;------------------ 
--- Considerando que, pela proposta nº 26/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 que, pela proposta 56/P/2006, de 28 de Junho de 2006, foi aprovado um Plano 
de Enquadramento Financeiro relativo a trabalhos adicionais à empreitada;---------------------------- 
--- Considerando o teor da alínea b) da Cláusula XI das Cláusulas Gerais do Contrato Programa 
celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e a E.M.I.A., E.M., pela qual é considerando 
que por Data de entrega “… entender-se-á a entrega pela Empresa Municipal à Câmara 
Municipal de Azambuja, e aceite formalmente por esta, do projecto devidamente executado e 
em condições de ser fruído ou utilizado pela C.M.A. ou pelos Munícipes passando a C.M.A. a ter 
plena responsabilidade sobre o uso e conservação do projecto, cessando as responsabilidades 
da Empresa Municipal na sua guarda, conservação e manutenção”. ------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. A aceitação formal da Empreitada de Ampliação do Centro Social de Casais da Lagoa na 
Freguesia de Aveiras de Baixo, nos termos da alínea b) da Cláusula XI das Cláusulas Gerais do 
Contrato Programa celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e a EMIA, E.M., incluindo 
o Respectivo Plano de Enquadramento Financeiro; ----------------------------------------------------------- 
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--- 2. Que o processo seja remetido à Assembleia Municipal para Aprovação.” ------------------------   
--- O Sr. Presidente disse que esta proposta trata da entrega definitiva à Câmara de uma das 
obras incluídas no Contrato-Programa da EMIA, a ampliação do Centro Social de Casais da 
Lagoa, na freguesia de Aveiras de Baixo, nos termos do que estipula esse Contrato-Programa, a 
EMIA fez a entrega de toda a documentação que é referida nas cláusulas do contrato-programa 
e passou a garantia bancária sobre a obra para Câmara.---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre disse ter tido sempre muitas reservas sobre esta matéria e 
desde que leu o relatório da Inspecção-geral das Finanças, ficou ainda mais preocupado e só há 
uma coisa que o vai fazer mudar de atitude que é ver um acórdão do Tribunal de Contas a pôr 
um ponto final nisto, porque aquilo que leu no Relatório da Inspecção-Geral das Finanças leva a 
que na hipótese mais drástica, vão ter aqui um problema muito delicado, dai que não pode 
acompanhar a votação favorável destas propostas enquanto não ver esta matéria perfeitamente 
esclarecida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente disse que também leu com muita atenção e cuidado o relatório da 
Inspecção-Geral de Finanças e sobre esta matéria, o que é dito é que a constituição da EMIA é 
perfeitamente legal, portanto não são levantadas nenhumas dúvidas sobre a legalidade da 
constituição da EMIA, que os financiamentos da EMIA não relevam para o endividamento 
municipal que era uma dúvida que o Sr. Vereador tinha, e a única coisa é que a inspecção 
remete para o Tribunal de Contas solicitando a fiscalização sucessiva dos procedimentos que a 
EMIA seguiu na adjudicação de empreitadas, que foram os procedimentos que estão 
contemplados na lei e, portanto, podem ser perfeitamente fiscalizados pelo Tribunal de Contas.-- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 91 / P / 2006 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (grupo PS), duas abstenções (Grupo PSD) e um voto contra (Grupo CDU). ---------- 
Ponto 4 – EMIA – Pavilhão Polidesportivo de Vale do Paraíso – Trabalhos Adicionais e 
Plano de Enquadramento Financeiro – Proposta Nº 92 / P / 2006 ------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, na sua sessão de 3 de Setembro de 2004, através da proposta nº 
64/P/2004, a Assembleia Municipal aprovou a inclusão do Pavilhão Polidesportivo de Vale do 
Paraíso nas obras a serem executadas pela E.M.I.A;---------------------------------------------------------  
--- Considerando que, pela proposta nº 65/P/2005 de 27 de Junho 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 e no qual se encontram discriminados todos os trabalhos adicionais 
efectuados pela empresa “Fabrigimno – Fabricação de Material de Desporto, Lda.”, juntamente 
com o valor global destes trabalhos e que o referido memorando foi aprovado por unanimidade 
pelo Conselho de Administração da EMIA, E.M. --------------------------------------------------------------- 
--- 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: 53.036,95€ (cinquenta e três mil e trinta e seis euros e noventa e 
cinco cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Custo global do adicional para a Câmara: 55.688,80€ (cinquenta e cinco mil seiscentos e 
oitenta e oito euros e oitenta cêntimos); -------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Transferências a efectuar para a EMIA, E.M.: 30 prestações iguais e semestrais 
postecipadas de 2.506,21€ (dois mil quinhentos e seis euros e vinte e um 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 
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realização das transferências compensatórias nos termos das Cláusulas VII e VIII das Cláusulas 
Gerais do Contrato Programa aprovado.” ------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente referiu que a presente proposta à semelhança da anterior diz respeito a uma 
das obras incluídas no Contrato-programa da EMIA, é uma proposta de trabalhos a mais na 
execução desta obra e que se deveu à necessidade de se fazer o rebaixamento de cerca de 2 
metros da implantação do Pavilhão de Vale do Paraíso, isto conduziu a trabalhos a mais em 
matéria de escavação e em matérias de sistema de elevação de esgotos, estes trabalhos a mais 
representam dez por cento do valor da adjudicação inicial, numa primeira análise foi feita pelos 
serviços técnicos da Câmara, tendo sido solicitado elementos adicionais à EMIA, numa segunda 
fase solicitaram-se esses elementos adicionais ao empreiteiro, sendo depois feito pelos 
Técnicos da Câmara o parecer final que refere que os preços de trabalhos a mais, de natureza 
imprevista estão dentro dos valores praticados correntemente no mercado.---------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre disse esperar uma melhor eficácia, pelo menos era essa uma 
das intenções quando se constituiu a empresa, em matéria de execução de empreitadas de 
obras públicas, por não perceber, gostaria que lhe fosse explicado tecnicamente como é que 
pode haver uma situação destas em que há necessidade de haver uma escavação com a 
profundidade de 2 metros, que pelos vistos passou despercebido a quem elaborou projectos, a 
quem fez levantamentos topográficos e todos esses actos preparatórios da execução da obras e 
depois são surpreendidos com um valor que não é nada despiciente, tudo isto torna esta 
situação inaceitável de haver sucessivamente trabalhos a mais em obras de responsabilidade 
da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente disse que já aqui tiveram obras com trabalhos a mais como já tiveram obras 
com trabalhos a menos, porque como o Sr. Vereador bem sabe, quando se lança uma 
empreitada, toda ela é feita com base em estimativas, depois o decurso da obra infelizmente 
não corresponde ipsis verbis àquilo que é a realidade, aqui se têm posto a concurso inicial a 
obra com os dois metros de escavação, que se veio a verificar serem necessários, a proposta 
teria vindo aumentada deste valor, uma vez que os preços de trabalho a mais são os preços 
contratuais e em termos de economia da obra não tem qualquer significado. As obras da EMIA 
têm uma fiscalização muito apertada por razões que se prendem com o cuidado que se deve ter 
neste tipo de situações, são fiscalizadas por uma empresa contratada pela EMIA para o efeito 
de fiscalização de obras, as obras são ainda fiscalizadas pelo Director Técnico da EMIA e numa 
segunda fase dão fiscalizadas pelos técnicos do DIOM da Câmara, o que não acontece com as 
obras municipais que só têm a fiscalização da Câmara, pelo que tem que confiar que uma coisa 
que passa pelo crivo de tanto técnico e tanto fiscal, é porque corresponde efectivamente à 
realidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que é uma fiscalização a posteriori e esquecem-se de 
ver a anteriori como é que o processo é elaborado, como é que os trabalhos de campo são 
feitos para não haver este tipo de situações, de qualquer modo continuam a ter a mesma pecha 
dos problemas relativos aos projectos. --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que ouve-se falar em derrapagem em obras cujo custo final duplica o 
triplica o custo inicial como é o caso de obras públicas bem conhecidas como é o Túnel do 
Marquês, ou as obras do Metro no Terreiro do Paço, agora aqui está-se a falar de um aumento 
de dez por cento do custo inicial e refere-se a trabalhos que não estavam incluídos no processo 
inicial e que se verificou virem a ser necessários, aliás a Lei quando prevê que se podem 
avançar com trabalhos a mais até vinte e cinco por cento e nalguns casos excepcionais até 
cinquenta por cento, prevê isso porque efectivamente no decurso das obras acontecem sempre 
situações deste tipo, não está a dizer que não devia ter sido previsto no inicio que a o local devia 
descer dois metros se calhar era, mas não foi e foi uma falha em termos processuais e, ainda à 
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quinze dias aprovaram uma proposta referente a trabalhos a menos significativos numa obra da 
responsabilidade da EMIA. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo que nem sempre se insurge contra os 
trabalhos a mais, porque já fez obras em propriedades suas com casas antigas e nesses casos 
nem sempre sabem com o que se vão deparar e a maior parte das vezes o valor final fica muito 
além do orçado inicialmente, contudo neste caso que se vai fazer um pavilhão gimnodesportivo 
em que se fazem todas as medições, têm-se os técnicos necessários, sabe-se onde está o 
sistema de esgotos, acha muito estranho ter-se concebido a obra sem prever esta situação, daí 
que já em duas sessões de Câmara tenha perguntado sobre o assunto, pois passou no local e 
verificou que a implantação do pavilhão estava abaixo da cota dos esgotos e sempre lhe 
disseram que estava tudo bem, portanto pensa que nessa base é inadmissível isso acontecer, 
referiu ainda que se os documentos anexos à proposta estão escritos em várias línguas excepto 
em português e como para ser Vereador não é necessário saber várias línguas estrangeiras, 
acha que se as informações não forem em português é desnecessário a Câmara tirar cópias. --- 
--- O Sr. Presidente referiu que como o Sr. Vereador sabe, adquiriram todo aquele terreno onde 
se situa o pavilhão e o terreno envolvente e o projecto do pavilhão foi lançado e foi para a EMIA, 
sem ter sido feita o estudo de pormenor do loteamento envolvente e foi depois ao fazer-se o 
loteamento envolvente que se constatou que por questões de compatibilização de cotas entre o 
pavilhão e os lotes de terreno envolvente e que irão colocar em hasta publica tinha que haver 
esse abaixamento de dois metros. Sobre o facto das informações não estarem em português 
referiu que são características relativas à bomba de elevação e nada mais. ---------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 92 / P / 2006 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (grupo PS), duas abstenções (Grupo PSD) e um voto contra (Grupo CDU). ----------.  
Ponto 5 – EMIA – Empreitada de Ampliação e Remodelação da Junta de Freguesia de Vila 
Nova da Rainha – Empreitada Complementar “Balneário e Posto de Apoio à Junta de 
Freguesia de Vila Nova da Rainha” e Plano de Enquadramento Financeiro – Proposta Nº 
93/ P /2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e que a seguir se transcreve:------------------------------ 
--- “Considerando que, na sua sessão de 3 de Setembro de 2004, através da proposta nº 
64/P/2004, a Assembleia Municipal aprovou a inclusão da Empreitada de Ampliação e 
Remodelação da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha nas obras a serem executadas 
pela E.M.I.A.;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que, pela proposta nº 43/P/2006 de 6 de Maio de 2005, foi aprovado que esse 
projecto fosse executado nos termos constantes da Proposta de Enquadramento Financeiro, 
relativa a esta obra, apresentada pela EMIA, E.M.;------------------------------------------------------------ 
--- Considerando o teor do ofício enviado pelo Director Técnico da E.M.I.A., E.M., em anexo, 
relativo à situação da empreitada e suas vicissitudes, dando conta dos resultados do processo 
de consulta prévia realizada com vista a finalização dos balneários e posto de apoio afectos ao 
edifício da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha;------------------------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Que a Câmara aprove e autorize o presente Plano de Enquadramento Financeiro relativo à 
empreitada complementar “Balneário e Posto de Apoio à Junta de Freguesia de Vila Nova da 
Rainha”, nos seus termos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Custo da obra: 22.659,00€ (vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e nove euros); ------------ 
--- b) Custo global da obra para a Câmara: 23.791,95€ (vinte e três mil setecentos e noventa e 
um euros e noventa e cinco cêntimos); --------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Transferências a efectuar para a EMIA, E.M.: 30 prestações iguais semestrais postecipadas 
de 1.066,24€ (mil e sessenta e seis euros e vinte e quatro 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 referiu que esta proposta também diz respeito a uma obra inserida no 
contrato-programa da EMIA, em que constava a reconstrução da Junta de Freguesia de Vila 
Nova da Rainha com os balneários anexos, fizeram um primeiro concurso para a recuperação da 
Junta de Freguesia e depois fez-se um concurso limitado para os balneários, vem a proposta 
analisada pela EMIA e pelos Serviços Técnicos da Câmara. ----------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador Nobre perguntando se não havia vinte e dois mil euros para fazer 
esta intervenção, que no fundo é um complemento à obra principal que foi adjudicada à EMIA, 
acha que não havia necessidade de pedir este dinheiro e pagar juros por uma verba tão 
pequena. Acha que há coisas que não são aceitáveis e esta é uma delas, para uma Câmara com 
um orçamento de cerca de 16 milhões não se justifica pedir um empréstimo para uma obra de 
vinte e dois mil euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que se trata de uma obra constante do contrato-programa da 
EMIA, pelo que o Sr. Vereador não pode ver esta obra isoladamente da obra integral de 
reconstrução da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha. ---------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos interveio dizendo que lhe parece que de inicio não estava 
previsto fazer esta obra nem tão pouco demolir os que lá existiam e, sempre lhe pareceu ouvir 
que tinha sido um lapso destruir os balneários e que agora têm que ser reconstruídos, pois se a 
obra prevista era apenas a reconstrução da Junta de Freguesia quem é que autorizou e porquê a 
destruição dos balneários e de quem é a responsabilidade.------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente solicitou autorização aos Srs. Vereadores para que o Sr. Eng. Farinha, da 
EMIA proceda às explicações sobre a presente proposta. --------------------------------------------------- 
--- O Sr. Eng. Farinha referiu que este concurso foi lançado em dois mil e quatro e que 
contemplava a demolição do edifício pois este em termos estruturais é antigo, e os balneários 
estavam incluídos neste edifício, na altura em Concelho de Administração ficou decidido que a 
parte dos balneários ficaria incluída noutro concurso mais limitado, porque era uma coisa mais 
pequena e carecia de uma reformulação daquela zona, porque a nível de balneários tinha uma 
série de paredes e casas de banho e está ligeiramente diferente, está mais amplo por ter havido 
um novo dimensionamento. Uma vez que a estrutura era muito antiga foi tudo demolido e feita 
uma placa corrida, inicialmente foi previsto recuperar as paredes dos balneários e ligá-las à 
placa que foi feita, mas veio a verificar-se que as paredes não estavam capazes e optou-se por 
remodelar aquela área. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 93 / P / 2006 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (grupo PS), duas abstenções (Grupo PSD) e um voto contra (Grupo CDU). ---------- 
Ponto 6 – SOCASA – Cooperativa de Habitação Económica de Azambuja, CRL – Hipoteca 
de Lotes – Proposta Nº 89 / P / 2006 ---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que o Município de Azambuja constituiu, a favor da Socasa – Cooperativa de Habitação 
Económica de Azambuja, CRL, o direito de superfície sobre terrenos em Azambuja e em Vila 
Nova da Rainha; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O pedido da Socasa que se anexa;---------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara já deliberou de forma idêntica para ambos os loteamentos. ------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- 1) Que a Câmara autorize a Socasa a hipotecar a favor da Caixa Geral de Depósitos os lotes: 
6 a 20, 73, 155 a 158 e 160 a 164 do loteamento de Azambuja e 74 a 96 do loteamento de Vila 
Nova da Rainha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2) Que em caso de reversão ou de resolução subsistam as hipotecas constituídas pela 
Socasa a favor da Caixa Geral de Depósitos.”------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente referiu que esta proposta foi retirada na última Sessão afim do Sr. Vereador 
António Nobre se poder documentar melhor sobre ela e esta proposta vem no sentido que a 
Câmara autorize a SOCASA, uma vez que os lotes são cedidos em direito de superfície, a fazer 
a hipoteca à Caixa Geral de Depósito de alguns lotes do loteamento de Azambuja e de uns lotes 
do loteamento de Vila Nova da Rainha, este é um procedimento que já vem sendo praticado em 
situações anteriores relativamente a esta matéria. ------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Nobre referiu que apesar das explicações de como funciona a 
hipoteca nada é dito sobre a finalidade a que se destina esta oneração, pelo que gostaria que 
esta questão lhe fosse esclarecida, ao que o Sr. Presidente respondeu que é para a realização 
de obras, mas que não sabia dar mais nenhuma explicação e uma vez que o Sr. Presidente da 
SOCASA estava presente na sala, se os Srs. Vereadores concordassem este poderia dar as 
explicações necessárias.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Presidente da SOCASA dizendo que esta é uma situação que já vem 
acontecendo desde que iniciaram esta terceira fase, em que a entidade financiadora da 
construção das moradias solicita esta certidão emitida pela Câmara uma vez que é a dona do 
terreno, para avançar com o financiamento de modo a poderem avançar com a construção das 
moradias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre perguntou se se tratava de construções de habitação social, 
tendo o Sr. Presidente da SOCASA dito que dada a envergadura das actuais construções, já 
não se inserem no âmbito da habitação social, trata-se sim da construção de habitação 
económica no âmbito do cooperativismo e de custos controlados. ---------------------------------------- 
--- A Proposta n.º 89 / P / 2006 foi retirada.---------------------------------------------------------------------- 
Ponto 7 – Regulamento Municipal de Remoção de Viaturas da Via Pública (Projecto) – 
Proposta N.º 19 / V-JMP / 2006 ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta e o Projecto de Regulamento 
que a seguir se transcrevem: --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que os veículos abandonados na via pública constituem transtorno para o ordenamento do 
trânsito e geram problemas de higiene pública; ---------------------------------------------------------------- 
--- A necessidade de responsabilizar os proprietários dos veículos em fim de vida bem como 
todos os intervenientes com competências para a fiscalização; -------------------------------------------- 
--- A necessidade de promover consciência rodoviária na qualidade de vida e defesa do meio 
ambiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara delibere aprovar o projecto de Regulamento em anexo bem como a respectiva 
tabela de Taxas nos termos da alínea a) do nº 6 do art.º 64 da Lei das Autarquias Locais.” -------- 
--- Projecto de Regulamento Municipal de Remoção de Viaturas da Via Pública ---------------- 
--- “O estacionamento indevido ou abusivo de viaturas na via pública, tal como configurado no 
art.163.º do Código da Estrada, é uma situação de verificação crescente com a qual os 
municípios se têm vindo a confrontar. -------------------------------------------------------------------------------  
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--- Os veículos estacionados desta forma constituem um transtorno para o ordenamento do 
trânsito, aproveitando uma permissão normativa para permanecer na via pública conferida pelo 
Município e que tem natureza essencialmente provisória e precária, sendo por isso abusivo. ------ 
--- De entre as diversas situações previstas no Código da Estrada salienta-se a do abandono de 
veículo que, para além do transtorno acima referido, é geradora de problemas de higiene 
pública, sendo cada vez mais frequente o abandono de veículo em estado de degradação. -------- 
--- Trata-se de uma situação em que os veículos, ao aproximar-se o fim da sua vida útil, são 
deixados na via pública pelos seus proprietários, que assim se desoneram dos encargos 
inerentes ao encaminhamento dos veículos para efectuar a respectiva destruição, conforme 
dispõe o Regime Jurídico da Gestão de Veículos em Fim de Vida, aprovado pelo Decreto-lei n.º 
196/2003, de 23 de Agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Assim, e tendo em vista responsabilizar os proprietários de veículos em fim de vida, bem 
como todos os intervenientes com competências para a fiscalização, promovendo a qualidade de 
vida, a defesa do meio ambiente e consciência rodoviária, a Câmara Municipal de Azambuja, no 
exercício da competência que lhe é cometida pela alínea u) do n.º 1 do artigo 64.º e para os 
efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei das Autarquias Locais, aprovada pelo 
Decreto-lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na versão dada pela Lei n.º 5–A/2002, de 11 de 
Janeiro, submete à aprovação da Assembleia Municipal o presente Projecto de Regulamento de 
Remoção de Veículos da Via Pública.------------------------------------------------------------------------------- 
--- Capitulo I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Disposições Gerais---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 1.º-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Objecto e âmbito de Aplicação------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente regulamento estabelece as regras para a remoção e recolha de veículos em 
situação de estacionamento abusivo, definida nos termos do artigo 163.º do Código da Estrada.-- 
--- Artigo 2.º---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Lei habilitante--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – O ordenamento do estacionamento é da competência da Câmara Municipal de Azambuja 
no âmbito das estradas, ruas e caminhos municipais, nos termos da alínea u) do número 1 do 
artigo 64.º da Lei das Autarquias Locais, aprovada pelo Decreto-lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na versão dada pela Lei n.º 5 – A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------- 
--- 2 – As condições e taxas devidas pelo bloqueamento, remoção e depósito de veículos são as 
constantes da Portaria n.º 1424/2001, de 13 de Dezembro. -------------------------------------------------- 
--- Artigo 3.º----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Estacionamento indevido ou abusivo-----------------------------------------------------------------------------
--- Para efeitos do presente regulamento, entende-se por estacionamento indevido ou abusivo:--- 
--- a) o de veículo estacionado ininterruptamente durante 30 dias, em local de via pública ou em 
parque ou zona de estacionamento, isentos de pagamento de qualquer taxa;--------------------------- 
--- b) o de veículo estacionado em parque, quando as taxas correspondentes a cinco dias de 
utilização não tiverem sido pagas;------------------------------------------------------------------------------------ 
--- c) o de veículo em zona de estacionamento condicionado ao pagamento de taxa quando esta 
não tiver sido paga ou tiverem decorrido duas horas para além do período de tempo pago;--------- 
--- d) o de veículo que permanecer em local de estacionamento limitado mais de duas horas para 
além do período de tempo permitido;-------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) o de veículos agrícolas, máquinas industriais, reboques e semi-reboques não atrelados ao 
veículo tractor e o de veículos publicitários que permaneçam no mesmo local por tempo superior 
a setenta e duas horas, ou a 30 dias, se estacionarem em parques destinados a esse fim;---------- 
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--- f) o que se verifique por tempo superior a quarenta e oito horas, quando se tratar de veículos 
que apresentem sinais exteriores evidentes de abandono ou de impossibilidade de se 
deslocarem com segurança pelos próprios meios;---------------------------------------------------------------  
--- g) O de veículos ostentando qualquer informação com vista à sua transacção, em parque de 
estcionamento;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- h) O de veículos sem chapa de matrícula, ou com chapa que não permita a correcta leitura da 
matrícula. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---Capítulo II ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Procedimento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 4.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Remoção ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – A Câmara Municipal pode promover a remoção imediata para depósito ou parque 
municipal de qualquer veículo que se encontre nas seguintes situações: --------------------------------- 
--- a) Estacionado indevida ou abusivamente, nos termos do artigo anterior; ---------------------------- 
--- b) Estacionado ou imobilizado de modo a constituir evidente perigo ou grave perturbação para 
o trânsito; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Com sinais exteriores de manifesta inutilização; ---------------------------------------------------------- 
--- d) Estacionado ou imobilizado em locais que, por razões de segurança, de ordem pública, de 
emergência, de socorro ou outros motivos análogos, se justifique a sua remoção. -------------------- 
--- 2 – Para efeitos da alínea b) do número anterior, considera-se que constituem evidente perigo 
ou grave perturbação para o trânsito, entre outros, os seguintes casos de estacionamento ou 
imobilização: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Em via ou corredor de circulação reservados a transportes públicos; ------------------------------ 
--- b) Em local de paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros; ----------------------- 
--- c) Em passagem de peões sinalizada; ------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Em cima dos passeios ou em zona reservada exclusivamente ao trânsito de peões; ---------- 
--- e) Na faixa de rodagem, sem ser junto da berma ou passeio; -------------------------------------------- 
--- f) Em local destinado ao acesso de veículos ou peões a propriedades, garagens ou locais de 
estacionamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- g) Em local destinado ao estacionamento de veículos de certas categorias, ao serviço de 
determinadas entidades ou utilizados no transporte de pessoas com deficiência; ---------------------- 
--- h) Em local afecto à paragem de veículos para operações de carga e descarga ou tomada e 
largada de passageiros; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- i) Impedindo o trânsito de veículos ou obrigando à utilização da parte da faixa de rodagem 
destinada ao sentido contrário, conforme o trânsito se faça num ou em dois sentidos; 
--- j) Na faixa de rodagem, em segunda fila; ----------------------------------------------------------------------- 
--- k) Em local em que impeça o acesso a outros veículos devidamente estacionados ou a saída 
destes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- l) De noite, na faixa de rodagem, fora das localidades, salvo em caso de imobilização por 
avaria devidamente sinalizada. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – Para efeitos da alínea c) do número 1, consideram-se sinais exteriores de manifesta 
inutilização do veículo, designadamente: -------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Os que indiciem a impossibilidade definitiva de circulação do mesmo; -----------------------------  
--- b) Os que afectem gravemente as suas condições de segurança; -------------------------------------- 
--- c) Os que revelem que o veículo se encontra imobilizado há mais de 60 dias. ---------------------- 
--- Artigo 5.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Bloqueamento --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 1 – Quando a remoção não seja possível ou adequada ao fim de tutela da legalidade previsto, 
a Câmara poderá bloquear o veículo através de dispositivo adequado. ----------------------------------- 
--- 2 – O titular de documento de identificação do veículo é responsável por todas as despesas 
ocasionadas pela remoção, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis, ressalvando-se o direito 
de regresso contra o condutor. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – Pelo desbloqueamento do veículo são devidas as taxas constantes do Capítulo III do 
presente regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4 – O desbloqueamento de veículos só pode ser feito pela Câmara Municipal ou por 
autoridade competente, sendo qualquer outra pessoa que o fizer sancionada com coima de € 
300 a € 1 500. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 6.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Aviso --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-- 1 – Sempre que proceda ao bloqueamento, a fiscalização municipal coloca um aviso 
autocolante, conforme modelo constante do Anexo I, informando que o mesmo está bloqueado.-- 
--- 2 – O aviso é colocado no manípulo da porta que dá acesso ao lugar do condutor, ou no vidro 
da porta que dá acesso ao lugar do condutor, ou no vidro pára-brisas em frente daquele lugar. -- 
--- 3 – O aviso deve ser numerado e conter os seguintes elementos: -------------------------------------- 
--- a) Disposição legal ao abrigo da qual é efectuado o bloqueamento; ----------------------------------- 
--- b) Identificação da entidade que procedeu ao bloqueamento; -------------------------------------------- 
--- c) Dia e hora em que teve lugar o bloqueamento; ----------------------------------------------------------- 
--- d) Procedimento a seguir para o veículo ser desbloqueado, incluindo o número de telefone a 
contactar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) A sanção aplicável em caso de desbloqueamento ilegal do veículo. -------------------------------- 
--- 4 – É elaborado um auto de bloqueamento e de remoção do veículo, numerado de acordo 
com o aviso referido nos números anteriores, contendo os seguintes elementos: ---------------------- 
--- a) A marca e a matrícula do veículo; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Local onde o veiculo estava estacionado e foi bloqueado; --------------------------------------------- 
--- c) Local para onde foi removido; ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Dia e hora em que tiveram lugar o bloqueamento e a remoção; ------------------------------------- 
--- e) Identificação do ou dos agentes da fiscalização municipal que intervieram no bloqueamento 
e na remoção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 7.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Casos especiais ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Tratando-se da situação prevista na alínea a) do artigo 4.º, a fiscalização municipal 
procede à colocação no veículo de um aviso autocolante, conforme modelo constante do Anexo 
II ao presente regulamento, intimando o proprietário para proceder à sua remoção no prazo de 5 
dias, sob pena de o mesmo ser removido pelos serviços da Câmara. ------------------------------------- 
--- 2 – No caso de o particular não proceder à remoção do veículo no prazo fixado, os serviços 
procedem à sua remoção para depósito, após o que se segue a tramitação prevista no artigo 
seguinte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 8.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Notificações e Comunicações ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Removido o veículo, o proprietário é notificado para o levantar no prazo de 45 dias, para a 
morada constante do respectivo registo. --------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – Se for previsível que o estado geral do veículo origine risco de deterioração que faça 
recear que o preço obtido em venda em hasta pública não cubra as despesas decorrentes da 
remoção e depósito, o prazo previsto no número anterior é reduzido a 30 dias. ------------------------ 
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--- 3 – A situação de abandono do veículo é comunicada aos Comandos Distritais da PSP e da 
GNR, à Polícia Judiciária, à Conservatória do Registo Automóvel e à Direcção Geral de 
Contribuições e Impostos para que informem, no prazo de 30 dias, se o veículo é susceptível de 
apreensão ou se sobre o mesmo impende algum ónus. ------------------------------------------------------- 
--- 3 – Os prazos referidos nos números anteriores contam-se a partir da recepção do aviso 
postal, ou da afixação de edital, quando frustrada a notificação por via postal. ------------------------- 
--- 4 – Da notificação constará a indicação do local para onde o veículo foi removido e que o 
proprietário o deve levantar, dentro dos prazos fixados e após o pagamento das despesas de 
remoção e depósito, sob pena de o veículo se considerar abandonado. ---------------------------------- 
5 – Da notificação constará ainda declaração de abandono a preencher pelo proprietário para os 
efeitos previstos no n.º 2 do artigo 10.º, conforme modelo constante do Anexo III ao presente 
regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 6 – Em caso de usufruto, locação financeira ou locação por prazo superior a um ano, venda 
com reserva de propriedade ou nos casos em que, em virtude de facto sujeito a registo, haja 
posse sobre o veículo, a notificação deve ser feita ao usufrutuário, ao locatário, ao adquirente ou 
ao possuidor, respectivamente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 9.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ficha do Veículo Recolhido ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quando o veículo der entrada no parque municipal é elaborada ficha de registo conforme 
modelo constante do Anexo IV ao presente regulamento, onde são anotados todos os dados da 
viatura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 10.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Presunção de abandono -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Considera-se abandonado o veículo que não seja levantado no prazo previsto no artigo ---
--- 8.º.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – O veículo é considerado imediatamente abandonado quando for essa a vontade 
manifestada expressamente pelo seu proprietário. -------------------------------------------------------------- 
--- 3 – O abandono do veículo será comunicado à Direcção Geral do Património (DGP) para 
cumprimento do disposto no Decreto-lei n.º 31/85, de 25 de Janeiro sobre afectação de viaturas 
abandonadas ao Património do Estado. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- 4 – Havendo resposta negativa da DGP, o veículo considera-se adquirido por ocupação pelo 
município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 11.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Hipoteca ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – Quando o veículo seja objecto de hipoteca, a remoção é notificada ao credor para a 
morada constante do respectivo registo ou por notificação edital. ------------------------------------------ 
--- 2 – Da notificação ao credor deve constar a indicação dos termos em que a notificação foi 
feita ao proprietário e a data em que termina o prazo a que se refere o artigo 9.º. --------------------- 
3 – O credor hipotecário pode requerer a entrega do veículo como fiel depositário, para o caso 
de, findo o prazo, o proprietário o não levantar. ------------------------------------------------------------------ 
--- 4 – O requerimento pode ser apresentado no prazo de 20 dias após a notificação ou até ao 
termo do prazo para levantamento do veículo pelo proprietário, se terminar depois daquele. ------- 
--- 5 – O veículo é entregue ao credor hipotecário logo que se mostrem pagas todas as despesas 
ocasionadas pela remoção e depósito, devendo o pagamento ser feito dentro dos 8 dias 
seguintes ao termo do último dos prazos a que se refere o artigo 7.º. ------------------------------------- 
--- 6 – O credor hipotecário tem direito de exigir do proprietário as despesas referidas no número 
anterior e as que efectuar na qualidade de fiel depositário. --------------------------------------------------- 
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--- 7 – O disposto no presente artigo é aplicável ao proprietário, com as necessárias adaptações, 
nos casos de existência sobre o veículo de direito de usufruto, locação financeira ou locação 
com prazo superior a um ano, venda com reserva de propriedade ou posse, em virtude de facto 
sujeito a registo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 12.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Penhora ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 – Quando o veículo tenha sido objecto de penhora ou acto equivalente, a Câmara Municipal 
deve informar o tribunal das circunstâncias que a justificaram. ---------------------------------------------- 
2 – No caso previsto no número anterior, o veículo deve ser entregue à pessoa que para o efeito 
o tribunal designar como fiel depositário, sendo dispensado o pagamento prévio das despesas 
de remoção e depósito. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 13.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Responsabilidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O proprietário, adquirente com reserva de propriedade, usufrutuário, locatário em regime de 
locação financeira, locatário por prazo superior a um ano ou quem, em virtude de facto sujeito a 
registo, tiver a posse do veículo é responsável por todas as despesas ocasionadas pela 
remoção, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis, ressalvando-se o direito de regresso 
contra o condutor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Capítulo III -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Taxas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 14.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Taxas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 1 – Pelo bloqueamento e remoção de veículo estacionado indevida ou abusivamente são 
devidas as taxas previstas no Anexo V ao presente regulamento. ------------------------------------------
--- 2 – Se, por qualquer motivo não for possível proceder à remoção subsequente do veículo, ou 
se esta se tornar desnecessária por entretanto ele ter sido entregue a pessoa portadora do 
respectivo documento de identificação, é devida a taxa de bloqueamento, salvo se o veículo que 
vai proceder à remoção tiver chegado ao local, ainda que esta operação se não inicie. --------------
---- 3 – Havendo lugar ao bloqueamento, remoção e depósito do veículo são aplicáveis apenas 
as taxas correspondentes à remoção e ao depósito, em acumulação.-------------------------------------
------- 4 – O pagamento das taxas que forem devidas – bloqueamento, remoção e depósito – é 
obrigatoriamente feito no momento da entrega o veículo. -----------------------------------------------------
--- 5 – O produto das taxas reverte integralmente para o Município.---------------------------------------- 
--- 6 – As despesas efectuadas com o bloqueamento, a remoção e o depósito do veículo são 
suportadas pelo Município.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 15.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Fiscalização ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – A fiscalização do disposto no presente regulamento compete aos serviços designados 
para o efeito pelo vereador com competência pela sinalização e trânsito. -------------------------------- 
--- 2 – Compete aos agentes fiscalizadores: ---------------------------------------------------------------------- 
--- a) esclarecer os utentes sobre as normas estabelecidas no presente regulamento, bem como 
sobre o funcionamento dos equipamentos instalados; --------------------------------------------------------- 
--- b) promover o correcto estacionamento; ----------------------------------------------------------------------- 
--- c) desencadear as acções necessária à remoção dos veículos estacionados indevida ou 
abusivamente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Capítulo IV -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Disposições finais e transitórias ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 16.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Legislação subsidiária ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Aos casos omissos no presente regulamento são aplicáveis as disposições do Código da 
Estrada, aprovado pelo Decreto-lei n.º 44/2005, de Fevereiro, e da Portaria n.º 1424/2001, de 13 
de Dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 17.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a data da sua aplicação. --------------------- 

ANEXO I 
A que se refere o artigo 6.º, n.º 1 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 
A que se refere o artigo 7.º, n.º 1 

 

 
 
 
 

Anexo III 
A que se refere o n.º 5 do artigo 8.º 

DECLARAÇÃO DE ABANDONO DE VIATURA 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Azambuja: 
(Nome) _________________________________________________________________________ (Estado Civil) 
_________________, portador(a) do Bilhete de Identidade n.º _____________, de _____/_____/_______, residente 
em ______________________________________________________ 
Freguesia de _____________________, proprietário (a) da viatura ________________ modelo ____________, cor 
__________, matrícula ____ - ____ - ____, que se encontra no Parque Oficinal da Câmara Municipal de Azambuja, 
declaro para os efeitos do disposto no n.º 5 do Artigo 165.º do Código da Estrada, que abandono o veículo acima 
identificado a partir desta data. 
Azambuja, ____ de ________________ 200__.  

Assinatura  
 

_____________________________________________________  
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA 
Bloqueamento de Veículos 
AVISO n.º ___/______ 

 
Este veículo está bloqueado ao abrigo do disposto no artigo 164.º, n.º 3 do Código da Estrada, 

sendo passível de remoção. 

Para desbloqueamento deverá ser contactada a Fiscalização Municipal para o n.º 263 400 400. 

Nos termos do artigo 5.º, n.º 4 do Regulamento Municipal de Remoção de Viaturas da Via Pública, o 

desbloqueamento ilegal é punível com coima de € 300 a € 1 500. 

______________, ___ de __________ de _______ 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA 

AVISO 
VIATURA ABANDONADA 

 

Nos termos do artigo 7.º do Regulamento Municipal de Remoção de Viaturas da Via Pública, o 
proprietário deste veículo deve retirá-lo da via pública até ao dia ___/___/_____. 

• Não o fazendo, o veículo será removido para depósito municipal, podendo ser reclamado mediante pagamento 
de taxa de € ______ por cada dia de depósito, acrescido das despesas de remoção. 

• Decorridos 45 dias sem que o veículo seja reclamado, o mesmo será considerado abandonado e adquirido por 
ocupação pelo Município. 

_______________________, _____ de ________________de ___________ 
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ANEXO IV 
A que se refere o artigo 6.º, n.º 4 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA 
 

AUTO DE BLOQUEAMENTO DE VEÍCULO  
 

AUTO DE REMOÇÃO DE VEÍCULO  
 
AVISO N.º ____/______ 
DATA: ___/___/___                                   HORA: ___: ___ 

 
MARCA: ____________________________________________________________________ 
MATRÍCULA: ________________________________________________________________ 
ESTACIONADO EM: __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
REMOVIDO PARA: ___________________________________________________________ 
 
Outras informações: __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Pela Fiscalização: 

__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 

 
ANEXO V 

Tabela de taxas a que se refere o art. 14.º 

1. Pelo bloqueamento: 
a) Ciclomotores, motociclos  e outros veículos a motor, não previstos nas alíneas seguintes 
……………………………………………………. ………………………………………………€ 15 
b) Veículos ligeiros …………………………………………………………………………….. € 30 
c) Veículos pesados ..…………………………………………………………………………. € 60 

2. Pela remoção de ciclomotores e outros veículos a motor não previstos nos números 
seguintes: 

a) Dentro de uma localidade ……………………………..…………………………….......... € 20 
b) Fora ou a partir de fora de uma localidade, até ao máximo de 10 Km contados desde o 
local da remoção até ao local de depósito do veículo ………………………………......... € 30 
c) Na hipótese prevista na alínea anterior, por cada quilómetro percorrido para além dos 
primeiros dez …………………………………………………………………………........... € 0,80 

3. Pela remoção de veículos ligeiros: 
a) Dentro de uma localidade ……………………………..…………………………….......... € 50 
b) Fora ou a partir de fora de uma localidade, até ao máximo de 10 Km contados desde o 
local da remoção até ao local de depósito do veículo ………………………………......... € 60 
c) Na hipótese prevista na alínea anterior, por cada quilómetro percorrido para além dos 
primeiros dez …………………………………………………………………………………….. € 1 

4. Pela remoção de veículos pesados: 
a) Dentro de uma localidade ………………………………………………………………... € 100 
b) Fora ou a partir de fora de uma localidade, até ao máximo de 10 Km contados desde o 
local da remoção até ao local de depósito do veículo …………………………………… € 120 
c) Na hipótese prevista na alínea anterior, por cada quilómetro percorrido para além dos 
primeiros dez …………………………………………………………………………………….. € 2 



06.Nov.2006 
 
 

 27 

5. Pelo depósito de um veículo à guarda da fiscalização municipal são devidas, por cada 
período de 24 horas, ou parte deste período se ele não chegar a completar-se: 

a) Ciclomotores, motociclos e outros veículos a motor não previstos nas alíneas seguintes 
……………………………………………………………………………………………………… € 5 
b) Veículos ligeiros …………………………………………………………………………….. € 10 
c) Veículos pesados …………………………………………………………………………… € 20 

--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas referiu que esta proposta vem na sequência de um 
trabalho em conjunto com o Sr. Vice-Presidente, informou que nos termos da legislação em 
vigor já foram recolhidas cerca de trinta viaturas abandonadas no concelho de Azambuja, mas 
como a legislação sobre esta matéria é muito dispersa procurou-se fazer um Regulamento sobre 
esta matéria e centralizar todos os diplomas legais de modo a tornar mais eficaz a remoção de 
viaturas abandonadas na via pública.----------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre perguntou se este Regulamento teve discussão pública e se 
vai ser enviado à Assembleia Municipal. Quanto ao objectivo e à finalidade do projecto de 
Regulamento acha que é necessário introduzir alguma disciplina nesta matéria sob pena de 
vermos as ruas e espaços públicos indevidamente ocupados com viaturas abandonadas. --------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas disse que se a proposta de regulamento for aprovada, 
será colocada em discussão pública durante 30 dias, fundo esse prazo voltará a sessão de 
Câmara para ser votada e depois enviar à Assembleia Municipal.----------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos perguntou se vão utilizar bloqueadores, como é que vão 
rebocar os veículos pesados, se a Câmara vai adquirir ou alugar equipamento para o efeito.------ 
--- O Sr. Vice-Presidente explicou que tem sido prática da Câmara quando necessitam retirar 
algum veículo da via pública, têm pedido a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Alenquer, 
que têm uma viatura própria para o efeito e não têm sido custeadas quaisquer despesas além 
do almoço do motorista, esta solução é melhor que adquirir o equipamento que é caríssimo para 
ser utilizado apenas uma ou duas vezes por mês. Quanto aos bloqueadores o Sr. Vice-
Presidente disse que nunca utilizaram esse tipo de equipamento pelo nunca supuseram a sua 
aquisição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que no projecto de regulamento refere que se 
poderá bloquear o veículo se este estiver estacionado numa passadeira, num passeio ou noutro 
sitio indevido, ora se a Câmara não está a ponderar adquirir os bloqueadores estes artigos não 
fazem sentido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente disse que a compra ou não de bloqueadores não tem a ver com o 
regulamento pois este ainda irá para discussão publica e para Assembleia Municipal, portanto 
mais tarde poder-se-á fazer essa aquisição mas não tem que forçosamente vir mencionado no 
regulamento que a Câmara vai adquirir esse equipamento. ------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-Presidente sugeriu aos Srs. Vereadores que quando estiver a decorrer a consulta 
pública do projecto de regulamento façam chegar sugestões para também contribuírem para o 
melhoramento do regulamento.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 19 / V-JMP / 2006 e o Projecto de 
Regulamento Municipal de Remoção de Viaturas da Via Pública aprovados por unanimidade. ---- 
Ponto 8 – Acção Social Escolar (Alteração de Protocolos) – Proposta N.º 41 / V-ML / 2006 - 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e os Aditamentos aos Protocolos de 
Acção Social Escolar que a seguir se transcrevem: --------------------------------------------------------- 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A aprovação da proposta nº 27/VML/2006; --------------------------------------------------------------- 
--- 2. As alterações entretanto verificadas em termos das necessidades para apoio ao transporte 
e número de alunos a beneficiarem de refeições.-------------------------------------------------------------- 
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--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação das alterações anexas aos protocolos existentes no âmbito da Acção Social 
Escolar.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Aditamentos aos Protocolos de Acção Social Escolar ----------------------------------------------- 
--- “Ano Lectivo 2006/07---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tendo em conta, a aprovação em Reunião de Câmara, dos Protocolos de Acção Social 
Escolar, proposta nº 27/VML/2006, houve necessidade de modificação de algumas cláusulas 
dos protocolos, em virtude da alteração do número de alunos, desta forma, deverão ser 
reformuladas as seguintes cláusulas nos protocolos com:--------------------------------------------------- 
--- Centro Social e Paroquial de Alcoentre:------------------------------------------------------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Fornecimento de refeições para as EB1 de Alcoentre, Manique do Intendente e Suplemento 
Alimentar para as EB1 de Casais das Boiças, Quebradas e Tagarro.------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja transferirá para o Centro Social e Paroquial de Alcoentre o 
valor referente a refeições e suplementos alimentares, correspondente aos alunos carenciados 
do 1º Ciclo, num total de 54 refeições (EB1 de Alcoentre 33 e Manique do Intendente 21) e 14 
suplementos (EB1 de Quebradas 4, Tagarro 7 e C. Boiças 3). --------------------------------------------- 
--- E os valores correspondentes à diferença entre o valor real da refeição e o definido pelo 
Ministério da Educação, nomeadamente 2,50€ e 1,38€ respectivamente (1,12€ x 16 alunos) no 
caso da EB1 de Alcoentre e na EB1 de Manique do Intendente (0,42€ x 13 alunos). ----------------- 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os alunos que não são abrangidos pelo Subsídio de Acção Social Escolar, deverão os 
Encarregados de Educação proceder ao pagamento das refeições, com base no valor de 1,38€.  
--- Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal de Azambuja, transfere ainda 10€ por aluno correspondente ao 
transporte de 04 alunos de Vale de Judeus para a EB1 de Alcoentre.------------------------------------ 
--- Centro Social e Paroquial de Azambuja: ------------------------------------------------------------------ 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Centro Social e Paroquial de Azambuja fornecerá diariamente suplementos alimentares ao 
preço de 1,00€ e refeições ao preço de 2,30€. ----------------------------------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja transferirá para o Centro Social e Paroquial de Azambuja o 
valor referente aos suplementos alimentares e refeições, correspondentes aos alunos 
carenciados do 1º Ciclo, nomeadamente EB1 de Casais dos Britos nº 1 (02 refeições), Eb1 de 
Casais dos Britos nº 2 (05 refeições) e 22 suplementos para EB1 de Azambuja. ---------------------- 
--- E os valores correspondentes, à diferença entre o valor real da refeição e o definido pelo 
Ministério da Educação, nomeadamente 2,30€ e 1,38€ respectivamente (0,92€ x 05 alunos C. 
Britos, 05 C. Baixo). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo: -------------------------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo fornecerá diariamente 10 refeições para a 
EB1 das Virtudes, 12 para a EB1 de Aveiras de Baixo e 28 para a EB1 Casais da Lagoa, ao 
preço de 2,30€.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os pagamentos serão processados através do Centro Social e Paroquial de Aveiras de 
Baixo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A Câmara Municipal de Azambuja transferirá para o Centro Social e Paroquial de Aveiras de 
Baixo o valor referente a refeições, dos alunos carenciados das EB1 de Aveiras de Baixo (03 
alunos), Casais da Lagoa (04 alunos) e Virtudes (05 alunos). ---------------------------------------------- 
--- E os valores correspondentes, à diferença entre o valor real da refeição e o definido pelo 
Ministério da Educação, nomeadamente 2,30€ e 1,38€ respectivamente (0,92€ x 24 alunos C. 
Lagoa, 09 Aveiras de Baixo e 05 Virtudes).---------------------------------------------------------------------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja compromete-se a transferir para o Centro Social e 
Paroquial de Aveiras de Baixo, a verba correspondente ao pagamento de uma tarefeira de 
apoio, numa base de 1h30m diárias.------------------------------------------------------------------------------ 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os alunos que não são abrangidos pelo Subsídio de Acção Social escolar, deverão os 
Encarregados de Educação proceder ao pagamento das refeições, com base no valor de 1,38€.  
--- Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima: --------------------------------------------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O objecto do presente protocolo consiste no fornecimento de 17 refeições diariamente ao 
preço de 2,50€, para a EB1 de Vale do Brejo. Este serviço será assegurado pelo Centro Social e 
Paroquial de Aveiras de Cima e coordenado por esta autarquia. Os pagamentos serão 
processados através do Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima. --------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja transferirá para o Centro Social e Paroquial de Aveiras de 
Cima o valor referente às refeições correspondentes aos 11 alunos carenciados da EB1 de Vale 
do Brejo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- E os valores correspondentes, à diferença entre o valor real da refeição e o definido pelo 
Ministério da Educação, nomeadamente 2,50€ e 1,38€ respectivamente (1,12€ x 6 alunos).------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os alunos que não são abrangidos pelo Subsídio de Acção Social Escolar, deverão os 
Encarregados de Educação proceder ao pagamento das refeições, com base no valor de 1,38€.  
--- Junta de Freguesia de Azambuja: --------------------------------------------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja compromete-se a transferir para a Freguesia de Azambuja, 
a verba correspondente ao pagamento de duas tarefeiras de apoio, numa base de 12h00m 
diárias no total, 07h para uma e 05h para outra tarefeira.---------------------------------------------------- 
--- Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo: ----------------------------------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja compromete-se a transferir para a Freguesia de Aveiras de 
Baixo, a verba correspondente ao pagamento de duas tarefeiras de apoio, numa base de 
11h30m diárias (7h correspondente a 1 tarefeira e 2h30 outra tarefeira e 2h para apoio).----------- 
--- Junta de Freguesia de Alcoentre: --------------------------------------------------------------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O objecto do presente protocolo consiste no pagamento de duas tarefeiras, de apoio para as 
EB1 de Alcoentre e Casais das Boiças (prolongamento, transporte e almoço).------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja compromete-se a transferir para a Freguesia de Alcoentre, 
a verba correspondente ao pagamento de duas tarefeiras de apoio, numa base de 4h00 diárias.- 
--- Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha: ------------------------------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Centro Social e Paroquial de Azambuja fornecerá diariamente segundo o número previsto 
de alunos 39 refeições para a EB1 e 19 para o Jardim-de-Infância ao preço de 2,30€. -------------- 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja compromete-se a transferir para a Junta de Freguesia de 
Vila Nova da Rainha, a verba correspondente ao pagamento de duas tarefeiras de apoio, numa 
base de 10h00 diárias.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O valor correspondente a refeições dos alunos carenciados da EB1 e de todos os do Jardim-
de-Infância de Vila Nova da Rainha, nomeadamente 11 e 19 refeições respectivamente.----------- 
--- E os valores correspondentes, à diferença entre o valor real da refeição e o definido pelo 
Ministério da Educação, nomeadamente 2,30€ e 1,38€ (0,92€ x 28 alunos EB1 Vila Nova da 
Rainha). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Os alunos que não são abrangidos pelo Subsídio de Acção Social Escolar, deverão os 
Encarregados de Educação proceder ao pagamento das refeições, com base no valor de 1,38€.  
--- Junta de Freguesia de Vale do Paraíso -------------------------------------------------------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O objecto do presente protocolo consiste no fornecimento de um total de 30 refeições para a 
EB1 de Vale do Paraíso e 23 para Jardim-de-Infância, de acordo com o número previsto de 
alunos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Este serviço será assegurado pelo Centro de Dia para a 3ª Idade de Nossa Senhora do 
Paraíso e coordenado pela autarquia. Os pagamentos serão processados através da Freguesia 
de Vale do Paraíso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Freguesia de Vale do Paraíso compromete-se a receber, dos alunos não carenciados, o 
valor da refeição e a transferir, até ao dia 8 de cada mês, a totalidade da verba para o Centro de 
Dia para a 3ª Idade de Nossa senhora do Paraíso.------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal de Azambuja transferirá para a Freguesia de Vale do Paraíso o valor 
referente a refeições dos alunos do Jardim-de-Infância e aos carenciados do 1º Ciclo, 
nomeadamente 09 da EB1 e 23 do Jardim-de-Infância. ------------------------------------------------------ 
--- E os valores correspondentes, à diferença entre o valor real da refeição e o definido pelo 
Ministério da Educação, nomeadamente 2,30€ e 1,38€ respectivamente (0,92€ x 21 alunos EB1 
Vale do Paraíso).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Junta de Freguesia de Manique do Intendente: --------------------------------------------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O objecto do presente protocolo consiste no pagamento de uma tarefeira de apoio às 
refeições e transporte para a EB1 e Jardim-de-Infância de Manique do Intendente. ------------------ 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja compromete-se a transferir para a Freguesia de Manique 
do Intendente, a verba correspondente ao pagamento de uma tarefeira de apoio, numa base de 
5h00 diárias.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
--- Interveio o Vereador Marco Leal dizendo que esta proposta tem ver com pequenas alterações 
aos Protocolos existentes com os Centros Sociais e Paroquiais e as Juntas de Freguesia, essas 
alterações vêm do aumento do número de crianças na Acção social Escolar, como sabem no 
inicio de cada ano escolar os pais fazem a candidatura a este apoio e a Divisão de Educação 
através dos documentos entregues apura o rendimento per capita e verifica os alunos que 
carecem deste apoio e, infelizmente, acrescem a este número crianças que apesar dos pais 
terem rendimentos não prestam o apoio familiar necessários e estas situações são apuradas 
pelas professoras que sinalizam as situações e que depois a Câmara também apoia estas 
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crianças e também há casos que apesar de terem direito não se candidatam e depois os casos 
são denunciados e Câmara faz um inquérito social para apurar se a criança tem ou não direito, 
por isso há sempre lugar a alguns acertos após o inicio do ano lectivo e depois há os acertos em 
relação às tarefeiras, que têm a ver com o acompanhamento das crianças no horário das 
refeições e no transporte. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 41 / V-ML / 2006 aprovada por unanimidade.--------- 
Ponto 9 – Atribuição de Apoios Financeiros----------------------------------------------------------------- 
9.1. Proposta N.º 38 / V-ML / 2006 ------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Tendo em conta que:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. é da responsabilidade da autarquia, conforme previsto no Dec. Lei 159/99, o transporte de 
alunos do 1º ciclo;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. nos anos lectivos 2004/ 2005 e 2005/ 2006 a frota municipal não era suficiente para dar 
resposta a todas as necessidades de transporte; -------------------------------------------------------------- 
--- 3. para fazer face às necessidades foi solicitado o empréstimo de um autocarro pertença dos 
Bombeiros Voluntários de Alcoentre;------------------------------------------------------------------------------ 
--- 4. o autocarro citado apresenta alguma degradação, após essa solicitação; ------------------------ 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja delibere aprovar um apoio financeiro no valor de 
1.200€ aos Bombeiros Voluntários de Alcoentre para reparação dos estofos do autocarro.--------- 
--- Esta despesa inscreve-se e tem cabimento na rubrica 06/04.07.01 do Código Plano 06.01.02”  
--- O Sr. Vereador Marco Leal referiu que nos anos lectivos de 2004/2005 e 2005/2006 a frota 
municipal não era suficiente para o transporte de alunos pelo que nalgumas situações tiveram a 
colaboração dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre utilizando um autocarro propriedade desta 
instituição, Presentemente a situação já se alterou, a Câmara já aumentou a sua frota pelo que 
já não precisou este auxilio dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre para o transporte de alunos. 
No entanto no decorrer desse serviço que os Bombeiros prestaram, alguns bancos do autocarro 
foram danificados e cuja reparação rondou os mil e duzentos euros e é esse o valor do apoio 
financeiro que aqui vem propor. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Senhor Vice-presidente não participou na votação, dada a incompatibilidade por ser 
Presidente da Direcção dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre. ----------------------------------------- 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 38 / V-ML / 2006 aprovada por unanimidade.--------- 
9.2. Proposta N.º 39 / V-ML / 2006 ------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Tem em conta que: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. é da responsabilidade das autarquias, conforme previsto no Dec. Lei 159/99, equipar os 
estabelecimentos escolares do ensino pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico; ------------------------ 
--- 2. a autarquia se candidatou ao desenvolvimento de actividades de enriquecimento curricular 
para todas as escolas do concelho; ------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. na EB1 de Aveiras de baixo, as actividades de enriquecimento curricular decorrem, de 
acordo com o protocolo estabelecido, em instalações do Centro Social e Paroquial de Aveiras de 
Baixo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. para a realização das AEC foi necessária a aquisição de um armário e 1 quadro;-------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja delibere aprovar a transferência da verba de 340,40€ 
para o Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo. ------------------------------------------------------- 
--- Esta despesa inscreve-se e tem cabimento na rubrica 06/04.07.01 do Código Plano 
06.01.05.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador Marco Leal referiu que a Câmara Municipal de Azambuja candidatou-se às 
Actividades de Enriquecimento Curricular e no caso de Aveiras de Baixo, as crianças tanto de 
Aveiras de Baixo como de Casais têm estas actividades nas novas instalações do Centro Social 
e Paroquial de Aveiras de Baixo e houve necessidade de se comprar um armário e um quadro e 
propõe-se que seja feita a transferência desta verba para o Centro Social e Paroquial de Aveiras 
de Baixo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 39 / V-ML / 2006 aprovada por unanimidade.--------- 
9.3. Proposta N.º 40 / V-ML / 2006 ------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que são da competência da autarquia o apoio às Escolas do 1º Ciclo;------------------------------- 
--- Que a utilização de fotocópias e impressoras é um recurso pedagógico; ---------------------------- 
--- Que não se encontra definido em legislação a responsabilidade do apoio ao pagamento de 
fotocópias e manutenção de fotocopiadoras e aquisição de tinteiros; ------------------------------------- 
--- Que este apoio, tem vindo a ser suportado pelas Juntas de Freguesia de forma não uniforme.  
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Que a Câmara atribua um apoio financeiro para pagamento de custos com fotocópias, 
contratos de manutenção de fotocopiadoras e tinteiros para as impressoras; -------------------------- 
--- 2. Que esse subsídio seja definido em função do número de alunos e de escolas de cada 
Freguesia, numa base 1,50€ e 75,00€ por escola;------------------------------------------------------------- 
--- 3. Que este seja canalizado trimestralmente para as Junta de Freguesia.” -------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal referiu que tem vindo a ser uma reivindicação por parte dos 
Presidentes de Junta relativamente às fotocópias escolares e à manutenção das fotocopiadoras, 
todos sabem que não há legislação relativamente a este assunto e quem é que está obrigado a 
dar este apoio e sabemos que os alunos de 1.º ciclo, nomeadamente primeiro e segundo ano 
utilizam muito as actividades de expressão plástica e ciente desse apoio por parte das Juntas de 
Freguesia trouxe há três anos atrás uma proposta no sentido de apoiar as Juntas de Freguesia 
nessa despesas, contudo como já passaram três anos e houve alteração dos preços de 
tinteiros, papel e de manutenção e em reunião que teve com os Presidentes de Junta foi 
considerado que este apoio deverá ser prestado em função do número de alunos e de escolas e 
não da tipologia de escola. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos disse concordar com a proposta mas acha não haver 
equidade na mesma, quando no pronto dois se diz que “…será numa base 1,50€ e 75,00€ por 
escola…”, ora há escolas que têm apenas uma turma e há escolas, como é o caso da Quinta 
dos Gatos, que tem oito turmas, terá um gasto muito maior de manutenção que uma escola com 
uma turma daí achar que não há equidade ao dar os mesmos setenta e cinco euros a cada 
escola. Em relação ao ponto três que diz “…Que este seja canalizado trimestralmente para as 
Junta de Freguesia.”, perguntou se o valor é trimestral ou é este valor a dividir por quatros e 
será o valor apurado que é transferido trimestralmente.------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal disse ter percebido a pergunta do Sr. Vereador mas acha que não 
havia equidade se houvesse uma fotocopiadora para cada sala de aula, o que acontece é que 
independentemente do número de salas há uma fotocopiadora por escola, o que faz a diferença 
é o número de alunos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos perguntou se os 75€/ escola se são para financiar os 
gastos com a fotocopiadora, se uma escola com 1 sala de aulas tem 1 fotocopiadora e se uma 
escola com 10 salas de aula tem uma fotocopiadora, os custo de manutenção e de consumíveis 
são muito superiores naquela que vai trabalhar para dez turmas do que naquela que vai 
trabalhar para uma turma daí dizer que não há equidade na atribuição dos 75€ por escola.-------- 
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--- O Sr. Vereador Marco Leal referiu que os 75€ são para a manutenção da fotocopiadora, tudo 
o que diz respeito a consumíveis está implícito no valor de 1,50€ por aluno, daí que quanto 
maior for o número de alunos, maior será o gasto de consumíveis mas também será maior o 
valor a transferir pela Câmara.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O ponto três da proposta foi alterado ficando com a seguinte redacção “3. Que este seja 
canalizado por trimestre escolar (3 x ano) para as Juntas de Freguesia.”.------------------------------- 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 40 / V-ML / 2006 aprovada por unanimidade.---------  
Ponto 10 – Informações ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente disse que estas duas informações relativamente a modificações 
orçamentais, sobre as quais poderá explicar quaisquer dúvidas que os Srs. Vereadores tenham. 
No entanto, o Sr. Presidente disse que esta alteração é para responder àquela exigência do 
tribunal de contas que obriga a que tenham a verba inscrita para depois aplicar o rateio. -----------  
10.1. Informação N.º 8 / P / 06 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 26 de Outubro, que se anexam:  
--- 8ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 8ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais----------------------------------------------------------- 
--- 8ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos” ------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
10.2. Informação N.º 9 / P / 06 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 03 de Novembro, que se 
anexam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 9ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 9ª Alteração ao Plano Plurianual de investimentos--------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
10.3. Informação – V.P. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Programa de atribuição de apoio a pessoas carenciadas ----------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
10.4. Câmara Municipal de Azambuja – Departamento de Urbanismo------------------------------- 
--- “Processos despachados no mês de Julho” ----------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
10.5. Ministério das Finanças e da Administração Pública – Gabinete do Secretário de 
Estado Adjunto e do Orçamento--------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Avaliação do sistema de controlo interno no âmbito da fiscalização de obras 
particulares no Município de Azambuja.” ------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
10.6. Associação Nacional de Municípios Portugueses ------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Proposta de Lei do Orçamento de estado para 2007.” --------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezoito horas e quarenta e cinco 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. ------------------------------------------------------------------------------  


