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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 11 DE SETEMBRO DE 2006. ----------------------------------------------------------------------- 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António 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 solicitou a inclusão da Proposta nº 76 / P / 2006 na Ordem de Trabalhos. ----  
--- O Sr. Vereador António Nobre solicitou que lhe fosse permitido consultar o processo 
anteriormente aprovado, que permitiu o lançamento do concurso público. ------------------------------  
--- A inclusão da Proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. João Paulo, representante do STAL questionando o porquê de terem sido 
retirados os três panos colocados em frente à Câmara Municipal. Após conversa que 
mantiveram com o Sr. Vereador Pratas até poderiam ponderar a retirada dos panos, mas estes 
desapareceram por mera coincidência, têm panos relativos à privatização das águas espalhados 
por todo o concelho que não foram retirados, apenas os colocados em frente ao edifício da 
Câmara. Não sabe quem foram os responsáveis mas gostaria de os reaver, até porque foram 
adquiridos com o dinheiro dos sócios do sindicato. Gostaria ainda de ser esclarecido quanto à 
fundamentação dos juristas da Câmara para telefonarem a dizer que os panos não poderiam 
estar colocados naquele local. Continuando, dirigiu-se ao Sr. Vereador Pratas dizendo que o 
telemóvel que tem é do STAL e que, se ser comunista é defender os direitos dos trabalhadores e 
das populações contra os lobbys que estão a ser montados na Câmara Municipal, então não tem 
medo nenhum de dizer perante esta Câmara que é comunista.-------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu sobre a diferença entre privatização e concessão. Quando há 
privatização a responsabilidade do sistema passa para o privado, verificando-se uma demissão 
completa do serviço público e quando há concessão o sistema continua na posse da Câmara, 
embora gerido por terceiros. Através da concessão pode-se estabelecer relação público-privada, 
que passa por uma mera prestação de serviços, a contratos de hasta pública em que se dá a 
exploração de alguma infra-estrutura da Câmara, ou concursos públicos de empreitadas ou de 
prestação de serviços. Informou ainda que se o concurso for aprovado em Assembleia Municipal, 
será lançado através de concurso público internacional, com exigências que passam por: só 
podem concorrer empresas que forneçam água a mais de 80.000 habitantes; este concurso é 
internacional com critérios de qualificação bem definidos e terá o controlo do IRAR – Instituto 
Regulador de Águas e Resíduos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quanto à questão dos panos, não sabe o que se passou pois tem estado fora e também teve 
a surpresa de terem desaparecido três banco do Jardim Publico de Azambuja e obviamente nem 
lhe passa pela cabeça sugerir que tenha sido o STAL. Mas, esclareceu que com legislação ou 
sem legislação, em áreas protegidas pelo IPPAR, ou seja num raio de 50 metros das Igrejas de 
Azambuja este tipo de publicidade é imediatamente removido.--------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. João Paulo exigindo que os panos retirados lhe sejam devolvidos.----------------- 
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--- O Sr. Presidente aconselhou-o a apresentar queixa na GNR, única entidade com competência 
para investigar a situação, pois não foram os serviços da Câmara que retiraram os panos. -------- 
--- O Sr. João Paulo afirmou estranhar que a Câmara não tenha nada a ver com a retirada dos 
panos, uma vez que o telefonou para o STAL a dizer que os panos estavam a fazer publicidade 
enganosa e estavam colocados em zonas protegidas pelo IPPAR. Continuou dizendo que os 
panos dizem a verdade, pois a Câmara avançou para a concessão sem ouvir os munícipes. ------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que houve compromisso eleitoral para melhoramento substancial 
do sistema de abastecimento e distribuição de água e de captação e tratamento de esgotos, e 
isso será feito com a concessão.----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Júlio Rito questionando o porquê de pagar água e taxas de saneamento mais 
caras num barracão que possui num terreno nos Casais do Farol do que em sua própria casa. 
Considera a situação injusta pois mesmo que altere a designação para adega apenas a taxa de 
saneamento vai sofrer redução, o preço da água continuará o mesmo.---------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que já tinha informado que o processo iria ser analisado porque 
considera que não faz sentido pagar como consumo comercial. ------------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre lamentando as argumentações da Câmara 
relativamente à mensagem publicitada nos panos do STAL. Considera que tanto as forças 
políticas representadas na Câmara, como os sindicatos têm o direito de manifestar a sua 
posição, justificarem os seus argumentos e explicarem à população porque não concordam com 
a vontade política do PS. Tem conhecimento que o edifício da Câmara está implantado num 
local histórico mas utilizar as restrições urbanísticas para prejudicar a mensagem política é 
conviver muito mal com as regras do debate democrático. -------------------------------------------------- 
--- Lamentou ainda que não haja explicações da Câmara acerca da chamada telefónica para o 
STAL, pois toda a sua actuação deverá ser pautada pelo “dever de isenção e imparcialidade”, 
deve defender a liberdade de expressão de qualquer cidadão, partido ou sindicato.------------------ 
--- Considera que a atitude correcta a tomar por parte da Câmara seria a abertura de um 
inquérito para verificação dos factos ocorridos, pois o que se passou foi incorrecto.------------------ 
--- Reconhece toda a legitimidade ao PS para propor a concessão do sistema de água mas não 
pode de forma alguma ignorar as opiniões divergentes, principalmente das pessoas afectadas 
por esta decisão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Após várias interrupções do dirigente sindical, o Sr. Presidente suspendeu temporariamente a 
sessão, uma vez que a reunião já se encontrava no período destinado a intervenções dos Srs. 
Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente reiniciou a sessão.--------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos referindo que a actuação do seu partido 
pretende apenas esclarecer a população acerca das intenções da Câmara. Pela actuação do Sr. 
Vereador José Manuel Pratas considera que se voltou novamente à era da censura, pois existe 
imensa propaganda que nunca foi mandada retirar, existem dois pesos e duas medidas. 
Questionou o porquê de só agora a Câmara prestar esclarecimentos à população acerca da 
concessão das águas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que os timings de actuação da Câmara estão definidos e que a 
posição das forças da oposição apenas pretende criticar a actividade política nacional. 
Acrescentou ainda que a Câmara não teve qualquer intervenção na retirada dos panos do 
STAL, apesar de confessar não ter gostado de os ver pespegados em frente à igreja.--------------- 
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--- Acrescentou que o atormenta o facto de todos os partidos adoptarem posições opostas, 
quando estão no poder e quando estão na oposição. Considera que esta actuação representa a 
negação da dignificação da democracia, o que é inaceitável.-----------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos respondeu que as palavras proferidas assentam 
perfeitamente na actuação do PS, pois no programa eleitoral anunciam as suas pretensões mas 
não fazem qualquer referência aos meios que pretendem utilizar. Tal como os timings, também 
os modos de intervenção são diferentes, pois qualquer actuação do PS será paga com dinheiro 
da Câmara mas as sessões de esclarecimento protagonizadas pelo PSD, que visam alertar a 
população sobre as pretensões e consequências da actuação da Câmara, são pagas com o seu 
próprio dinheiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que me nenhum programa eleitoral vêm descriminados os meios 
para tingir determinado fim, apenas são referidas as pretensões dos vários grupos políticos. ------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre reiterou esclarecimentos acerca da sessão informativa que a 
Câmara pretende efectuar junto dos munícipes, se serão informações institucionais ou políticas. 
Acrescentou que juridicamente privatização e concessão são figuras diferentes mas analisando 
o caderno de encargos, chega à conclusão que a forma conduz ao mesmo objectivo, 
independentemente da concessão manter na propriedade pública as infra-estruturas existentes, 
existem a forma temporal, a possibilidade de renovação por igual período e a forma de 
negociação, que inviabilizam que qualquer futuro Presidente da Câmara consiga resgatar a 
concessão. Lamentou que os esclarecimentos do PS surjam numa fase em que a medida já foi 
aprovada e prepara-se para ser apreciada pela Assembleia Municipal. ---------------------------------- 
 --- O Sr. Presidente informou que o PEAASAR – Plano Estratégico de Abastecimento de Águas 
e Saneamento de Águas Residuais, é Lei, instituída pelo Governo e para ser cumprida por 
todos, por isso a concessão das águas não parte de nenhum capricho do Presidente da 
Câmara. Uma vez que tem que cumprir a Lei, entende que, para defesa do interesse dos 
munícipes, deve ser a Câmara a negociar as condições da concessão. O caderno de encargos 
refere, explicitamente que – a responsabilidade continua a ser exclusivamente da Câmara –, o 
concessionário estará obrigado a determinados preços e tarifas, prazos de execução, 
parâmetros de qualidade e penalidades por incumprimento. ------------------------------------------------  
--- Acrescentou que a informação a prestar aos munícipes será institucional, pois será remetida 
pelo Presidente da Câmara e prestará todos os esclarecimentos acerca da concessão das 
águas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que, o Governo pretende, com estas medidas, obrigar 
os municípios a abdicar de competências próprias em matéria de gestão das águas. Concordou 
que o caderno de encargos estabelece uma série de penalidades, mas lembrou o caso da AdO, 
em que foi aprovada a calendarização da execução das obras e no entanto, os trabalhos estão 
todos atrasados e duvida que alguma vez serão cumpridos, não se tendo verificado qualquer 
tipo de penalização. Estes são processos ruinosos para o Município de Azambuja. ------------------ 
--- O Sr. Presidente informou que só serão conhecidas as reais vantagens da concessão quando 
se receberem e analisarem as propostas concorrentes, mas por isso, houve o cuidado de incluir, 
no caderno de encargos, uma cláusula que permite à Câmara parar com o processo, em 
qualquer altura, sem ter que compensar os concorrentes. Há um conjunto de questões 
estruturantes expressas no caderno de encargos que só vão ser esclarecidas aos munícipes, na 
altura certa, uma vez que até à aprovação todo o processo é reversível. À presente data, os 
únicos esclarecimentos possíveis não passarão de intenções, expectativas e salvaguardas. ------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre respondeu que no seu entender, este é um negócio com 
bastantes incógnitas mas sabe que os trabalhadores pretendem continuar a exercer funções na 
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Câmara, sabe que os projectos de infra-estruturas foram entregues à AdO e até à presente data, 
ainda nem metade estão concretizados e sabe ainda que a Câmara, através do Programa 
POLIS, fez alguns investimentos, nomeadamente em Azambuja, Vila Nova da Rainha e Vila 
Nova de São Pedro, dos quais a empresa concessionária irá beneficiar. -------------------------------- 
--- Sobre o PEAASAR – Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas 
Residuais, referiu nunca ter lido sobre a obrigatoriedade das Câmara Municipais em fazerem a 
concessão do sistema de água, até pelo contrário, a determinada altura o documento refere que:  
“ (…) o abastecimento de água às populações é uma actividade vital para a vida humana e o 
seu fornecimento às populações em quantidade, qualidade e a um preço socialmente justo é um 
serviço público e deve ser sempre em primeira linha, uma responsabilidade do estado e das 
autarquias locais, sem prejuízo dessa responsabilidade poder ser delgada no sector privado 
(…)”, o que significa que o serviço pode ser prestado e gerido pela autarquia.------------------------- 
--- O Sr. Presidente reiterou que, as certezas só surgirão com o desenrolar do processo e 
salvaguardou que, se a Câmara chegar à conclusão que o modelo proposto não serve os 
interesses do concelho de Azambuja, proceder-se-á ao arquivamento do processo. Sobre a AdO 
informou que o contrato assinado com as Associações de Municípios, não contempla prazos de 
execução, pelo que a Câmara nada pode exigir legalmente à AdO.--------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando o ponto de situação da 
intervenção na escola primária de Tagarro. --------------------------------------------------------------------- 
--- Criticou o facto da carrinha da Santa Casa da Misericórdia de Azambuja ter que estacionar 
em plena estrada principal, para deixar e receber crianças porque, segundo o motorista, a rua 
de trás é muito estreita para o autocarro passar, principalmente nas curvas. --------------------------- 
--- Chamou a atenção para o facto de, em Vila Nova de São Pedro estar a ocorrer o mesmo tipo 
de situação, pois há locais, na Rua Pedro Alves Jaleco, onde os passeios têm 2m cada e está-
se a estreitar demasiado a estrada. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionou ainda sobre a obrigatoriedade da Opel ressarcir o Município de Azambuja, uma 
vez que a concessão de isenções de taxas municipais previa o funcionamento da fábrica até 
2009 e verificou-se o incumprimento desta situação.---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a intervenção na escola primária de Tagarro ficará concluída 
ainda no decorrer da presente semana.-------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o autocarro da Santa Casa, informou que irá ser criado um estacionamento privativo 
na rua principal e acrescentou que a impossibilidade de circulação da carrinha na rua de trás, 
prende-se com o facto de estarem constantemente carros estacionados indevidamente junto à 
sede do PCP. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara já oficiou as Finanças no sentido de ser apurado o valor da isenção concedida à 
Opel, quer em Derrama, quer em IMT. Realizado o apuramento da isenção, irá remeter todo o 
processo, simultaneamente, para a API – Agência Portuguesa de Investimento e para o 
Governo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Dado não haver mais intervenções antes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente propôs fazer um 
intervalo e referiu que a documentação referente às propostas incluídas na ordem de trabalhos, 
está disponível para ser consultada. ------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – EMIA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1.1. Equipamento para a Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha – Adjudicação – 
Proposta Nº 74 / P / 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
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--- “Considerando que, na sua sessão de 3 de Setembro de 2004, através da proposta n.º 
64/P/2005, a Assembleia Municipal aprovou a inclusão Empreitada de Ampliação e 
Remodelação da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha nas obras a serem executadas 
pela EMIA; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, pela proposta n.º 43/P/2005 de 6 de Maio de 2005, foi aprovado que esse 
projecto fosse levado a cabo nos termos constantes da Proposta de Enquadramento Financeiro, 
relativa a esta obra, apresentada pela EMIA, E.M.;-----------------------------------------------------------  
--- Considerando que, uma vez terminado o edifício, há agora que proceder à aquisição do 
equipamento de apoio às actividades a que se destina;-----------------------------------------------------  
--- Considerando a Informação n.º 28/2006, em anexo, do Director Técnico da EMIA que dá 
conta dos resultados do processo de consulta prévia realizada junto de fornecedores do referido 
equipamento e da lista de equipamento pretendido para o efeito; ----------------------------------------  
--- Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Que a Câmara aprove a aquisição do referido equipamento, pela EMIA, no valor de 
8.941,97€ (oito mil novecentos e quarenta e um euros e noventa e sete cêntimos) acrescidos de 
IVA, nos termos do Plano de Enquadramento Financeiro e restante documentação em anexo; --  
--- 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 esclareceu que a construção desta infra-estrutura consta do contrato-
programa da EMIA. Uma vez que a obra está concluída, propõe-se a aquisição de equipamento 
para a Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, Posto Médico e Espaço Internet que irão 
funcionar conjuntamente no mesmo edifício.-------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos Interveio colocando uma questão que está 
indirectamente ligada ao assunto da construção do edifício da Junta de Freguesia, que é o facto 
dos Balneários Públicos ali existentes estarem agora englobados no novo edifício, mas 
continuam todos entaipados e parece que não se sabe a quem cabe a obrigação de os 
reconstruir, foram postos naquele estado pela empresa que fez as obras, a Junta de Freguesia 
parece que não tem dinheiro para levar a cabo as obras necessárias, pelo que gostava de saber 
o que é que se passa com esta situação. ------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que a construção dos Balneários não estava incluída na 
empreitada inicial e que se referia à Junta de Freguesia e ao Posto Médico e agora a EMIA  está 
a pedir propostas para a reconstrução dos balneários. ------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 74 / P / 2006 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
Ponto 1.2. Equipamento para o ATL e Jardim-de-Infância de Manique do Intendente – 
Adjudicação – Proposta Nº 73 / 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 
Construção do ATL e Jardim-de-infância de Manique do Intendente; ------------------------------------- 
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--- Considerando que, pela proposta n.º 27/P/2005 de 18 de Fevereiro de 2005, foi aprovado que 
esse projecto fosse levado a cabo nos termos constantes da Proposta de Enquadramento 
Financeiro, relativa a esta obra, apresentada pela EMIA, E.M.; -------------------------------------------  
--- Considerando que, uma vez terminado o edifício, há agora que proceder à aquisição do 
equipamento de apoio às actividades a que se destina;-----------------------------------------------------  
--- Considerando que a especificidade do referido equipamento de apoio e a multiplicidade de 
fornecedores do mesmo levou a EMIA, em consonância com o DISC – Departamento de 
Intervenção Sócio Cultural, da Câmara Municipal de Azambuja a fazer uma exaustiva 
prospecção de mercado de forma a aferir quais os melhores preços para o referido fornecimento; 
--- Considerando a Informação n.º 23/2006, em anexo, do Director Técnico da EMIA. --------------  
--- Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Que a Câmara aprove a aquisição por ajuste directo do referido equipamento, pela EMIA, 
no valor de 14.582,58€ (catorze mil quinhentos e oitenta e dois euros e cinquenta e oito 
cêntimos) acrescidos de IVA, nos termos do Plano de Enquadramento Financeiro e restante 
documentação em anexo;-------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 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 esclareceu que à semelhança da proposta anterior a presente proposta 
refere-se a equipar o edifício de ATL e Jardim-de-Infância de Manique do Intendente cuja 
construção também consta do contrato-programa inicial da EMIA. ---------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 73 / P / 2006 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
Ponto 1.3. Equipamento de Correcção da Curva João Moreira, Vila Nova de São Pedro – 
Adjudicação da Empreitada – Proposta Nº 72 / 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 n.º 
64/P/2005, a Assembleia Municipal aprovou a inclusão Empreitada de Correcção da Curva João 
Moreira em Vila Nova de São Pedro nas obras a serem executadas pela EMIA; ---------------------- 
--- Considerando que, pela proposta n.º 17A/P/2005 de 23 de Novembro de 2005, a Câmara 
aprovou transferir para a EMIA o processo de concurso da respectiva empreitada já ultimado 
pelos seus serviços técnicos; --------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que a EMIA lançou Concurso Limitado para a referida empreitada; ---------------  
--- Considerando o relatório de avaliação das propostas apresentadas (em anexo), o qual foi 
objecto de deliberação do Conselho de Administração da EMIA na sua reunião de 5 de Setembro 
de 2006;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando a proposta anexa enviada pela EMIA.-----------------------------------------------------  
--- Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Que a Câmara aprove e autorize a atribuição à EMIA da realização da Empreitada de 
Correcção da Curva Casa João Moreira em Vila Nova de São Pedro, nos termos constantes da 
documentação anexa, nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------  
--- a) Vencedor do Concurso1: Construções Vieira Mendes;------------------------------------------------- 
--- b) Custo da Obra2: 56.655,92€ (cinquenta e seis mil seiscentos e cinquenta e cinco euros e 
noventa e dois cêntimos) acrescido de IVA; --------------------------------------------------------------------- 
--- c) Prazo de Execução3: 90 dias; -------------------------------------------------------------------------------- 
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--- d) Transferências a efectuar para a EMIA4: 20 prestações iguais e semestrais postecipadas 
de 3.543,98 (três mil quinhentos e quarenta e três euros e noventa e oito cêntimos) cada. --------- 
--- 2. Que a Câmara aprove e autorize, de forma expressa e irrevogável, o cumprimento do 
cronograma financeiro anexo à Proposta de Enquadramento Financeiro, e bem assim, a 
realização das transferências compensatórias nos termos das Cláusulas VII e VIII das Cláusulas 
Gerais do Contrato-Programa aprovado”------------------------------------------------------------------------ . 
--- 1Nos termos dos resultados do Concurso e do Relatório de análise anexo à presente 
Proposta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2Decorrentes das Cláusulas Gerais de Contratos-Programa aprovados pela CMA e AMA e 
proposta de Enquadramento Financeiro anexa à presente Proposta.------------------------------------- 
--- 3Nos termos dos resultados do Concurso e do Relatório de Análise.---------------------------------- 
--- 4Decorrente das condições gerais de financiamento aprovadas em reunião de Câmara de 
2005.02.10 e nos termos da Proposta de Enquadramento Financeiro. ----------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta refere-se à adjudicação da empreitada da 
correcção da curva João Moreira, em Vila Nova de São Pedro, que também consta do contrato-
programa inicial da EMIA.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A EMIA fez um concurso limitado e foram apresentadas a este concurso, três propostas e de 
acordo com a Comissão de Avaliação de Propostas que, também integrou técnicos da Câmara, 
a proposta que tem melhores condições é a da empresa “Vieira Mendes”, que se traduz em 
termos de custo em 56.655,92€. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 74 / P / 2006 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
Ponto 1.4. Empreitada de Construção do ATL e Jardim-de-Infância de Manique do 
Intendente – Trabalhos a Mais – Proposta Nº 66 / 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 
Construção do ATL e Jardim-de-infância de Manique do Intendente; ------------------------------------- 
--- Considerando que, pela proposta n.º 27/P/2005 de 18 de Fevereiro de 2005, foi aprovado que 
esse projecto fosse levado a cabo nos termos constantes da Proposta de Enquadramento 
Financeiro, relativa a esta obra, apresentada pela EMIA, E.M.; -------------------------------------------  
--- Considerando o memorando, cuja cópia se anexa, da empresa Plagec, responsável pela 
fiscalização da referida obra e no qual se encontram discriminados todos os trabalhos adicionais 
efectuados pela empresa “José Manuel Silva Fidalgo, Construção Civil e Obras Públicas, 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: 25.016,03€ (vinte e cinco mil e dezasseis euros e três cêntimos); 
--- b) Custo global do adicional para a Câmara: 26.266,83€ (vinte e seis mil duzentos e sessenta 
e seis euros e oitenta e três cêntimos). --------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Transferências a efectuar para a EMIA, EM: 30 prestações iguais semestrais postecipadas 
de 1.182,06€ 8mil cento e oitenta e dois euros e seis 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 esclareceu que se trata da aprovação do adicional à empreitada da 
construção do ATL e Jardim-de-Infância de Manique do Intendente, os trabalhos a mais 
representam 4,1% do valor da adjudicação.--------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 66 / P / 2006 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), duas abstenções (Grupo do PSD) e um voto contra (Grupo da 
CDU). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1.5. Empreitada de Construção do Pontão sobre a Ribeira de Aveiras de Baixo – 
Recepção de Obra – Proposta Nº 67 / 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 
Construção do Pontão sobre a Ribeira em Aveiras de Baixo. ----------------------------------------------- 
--- Considerando que, pela proposta n.º 78/P/2005 de 4 de Agosto de 2005, foi aprovado que 
esse projecto fosse levado a cabo nos termos constantes da Proposta de Enquadramento 
Financeiro, relativa a esta obra, apresentada pela EMIA, E.M.; -------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da alínea b) da Cláusula XI das Cláusulas Gerais do Contrato Programa 
celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e a EMIA, E.M., pela qual é considerado que 
por Data de entrega “… entender-se-á 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 CMA ou pelos Munícipes, passando a CMA a ter plena 
responsabilidade sobre o uso ou conservação do projecto, cessando as responsabilidades da 
Empresa Municipal na sua guarda, conservação e manutenção.” ----------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. A aceitação formal da Empreitada de Construção do Pontão sobre a Ribeira 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; ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Que o processo seja remetido à assembleia Municipal para aprovação.” ------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a aprovação de trabalhos a menos 
(3%), na empreitada de construção do pontão sobre a ribeira de Aveiras de Baixo. ------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos congratulou-se com os trabalhos a menos, mas 
acrescentou que devia ter sido apresentada toda a documentação, uma vez que nem sempre 
tem disponibilidade de se deslocar à Câmara para consultar o processo. ------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 67/ P / 2006 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).-------------------------- 
--- Declaração de Voto ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre fez a seguinte declaração de voto:------------------------------------- 
--- “O meu voto favorável tem que ver com a recepção da obra em si, não implicando a alteração 
da posição que tem até agora assumido respeitante ao enquadramento financeiro.” ----------------- 
Ponto 2 – Empreitada de Construção do Campo de Futebol em Piso Sintético e Edifício de 
apoio – Adjudicação – Proposta Nº 75 / P / 2006 ----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que não existe no Concelho de Azambuja um campo relvado que permita a prática de futebol 
e outras modalidades desportivas;--------------------------------------------------------------------------------- 
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--- que a Câmara é detentora dum projecto, há muito pré-candidato a fundos comunitários, tendo 
em vista viabilizar em termos financeiros a execução de uma infra-estrutura deste tipo;------------- 
--- que para o efeito foi lançado Concurso Público, ao qual concorreram 5 empresas que, de 
acordo com o Relatório da Comissão de apreciação de Propostas é a do Concorrente 
Tecnovia/Tecnovia açores a mais vantajosa; ------------------------------------------------------------------- 
--- entretanto, que pelo Programa Operacional do Desporto foi comunicada a disponibilidade 
para aprovação da referida candidatura; ------------------------------------------------------------------------- 
--- no entanto, que o processo burocrático inerente ao inicio da empreitada ainda terá que passar 
por uma série de passos, pelo que não se prevê o seu inicio nem a produção de efeitos 
financeiros antes de 2007.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a adjudicação da Empreitada E15/05 – ‘Empreitada de Construção de Campo de Futebol 
em Piso Sintético e Edifício de Apoio’ à Tecnovia/Tecnovia Açores, pelo valor de 993.547,67€ 
(novecentos e noventa e três mil quinhentos e quarenta e sete euros e sessenta e sete 
cêntimos)), ao qual acresce o IVA à taxa legal, a realizar no prazo de 180 dias após a 
consignação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2.que o valor da empreitada seja considerado como encargo para 2007.” --------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que havia um projecto inicial para um estádio municipal, 
orçamentado em 2.400 mil euros, que dado o volume financeiro e a ordem de prioridades a 
Câmara decidiu fazer algumas correcções. Nesse sentido, pretende-se agora lançar o concurso 
e adjudicá-lo à firma Tecnovia/ Tecnovia Açores, pelo valor de 993.547,67€. Paralelamente foi 
entregue uma candidatura ao Plano Operacional do Desporto, que tem como requisito para a 
sua aprovação, a adjudicação da empreitada. Para além do longo e burocrático processo de 
aprovação da candidatura, o processo terá que ser remetido ao Tribunal de Contas e para 
contracção de empréstimo complementar a fundos comunitários. ----------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre reconheceu que o projecto actual é bem mais modesto que o 
anterior, mas considera que ainda não é o timing certo para uma obra desta natureza. Salientou 
ainda que, uma das justificações do PS para avançar com a concessão das águas foi o facto de 
não haver verba disponível para cumprimento do serviço público e agora apresenta uma obra 
desta envergadura e natureza. Considera que a Câmara não tem uma postura correcta e por 
isso a presente proposta não terá a concordância da CDU.------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que existe a possibilidade de financiamento substancial para 
esta empreitada e só por isso não vai ficar a aguardar que haja orçamento municipal, até porque 
de 20 candidatos a 4 candidaturas, o Município de Azambuja foi pré-selecionada e por isso não 
pretende desperdiçar a oportunidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos afirmando concluir que, se a proposta não for 
imediatamente aprovada, perde-se a oportunidade de recorrer a fundos comunitários, apesar de 
ainda faltarem alguns pareceres. Questionou qual a percentagem de comparticipação dos 
fundos comunitários e quem fera a gestão do complexo desportivo. -------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a comparticipação dos fundos comunitários será de 70% e 
que a gestão do complexo desportivo ficará a cargo da Câmara, que facultará a sua utilização 
pelas Colectividades.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 75 / P / 2006 aprovada por maioria com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
Ponto 3 – Processo de Loteamento n.º 64/99 OL – Caducidade – Proposta Nº 62 / P / 2006-- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- as deliberações camarárias de 21/02/2000, 22/01/2001 e 30/05/2001 que licenciaram a 
operação de loteamento e respectivas obras de urbanização no âmbito do processo em assunto; 
--- o alvará n.º 6/2002 de 20 de Novembro, emitido na sequência das deliberações acima 
enunciadas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o prazo de 12 meses fixado no referido alvará para a conclusão das obras de 
urbanização já foi ultrapassado sem que as mesmas se mostrassem concluídas, o que implica 
estarem reunidas as condições para a declaração da caducidade da licença concedida para a 
realização da operação de loteamento com obras de urbanização. --------------------------------------- 
--- o conteúdo da informação técnica n.º 104/CR/DU/06 que se anexa e que faz parte integrante 
da presente proposta;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as competências previstas no n.º 5 do artigo 71º (ex vi alínea d) do n.º 3), na alínea c) do n.º 
1 e no n.º 3 do artigo 84º do DL 555/99, de 16 de Dezembro. ---------------------------------------------- 
--- Proponho que a Câmara Municipal delibere: ---------------------------------------------------------------- 
--- 1. declarar a caducidade da licença concedida para a realização da operação de loteamento 
com obras de urbanização, titulada através do alvará n.º 6/2002, de 20 de Novembro; -------------- 
--- 2. promover, com prévia posse administrativa, a execução das obras de urbanização, 
aprovadas e ainda por executar, por conta do titular do alvará de loteamento, e----------------------- 
--- 3. accionar a caução prestada sob a forma de garantia bancária n.º D13954, do Banco 
Internacional de Crédito, para pagamento das obras de urbanização a executar pela Câmara 
Municipal.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que a técnica que elaborou a informação que sustenta a proposta, 
Dra. Carla Roma não se encontra presente por se encontrar de férias. ---------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a jurista introduziu uma nova disposição legal e 
algumas informações no sentido de fundamentar a posição, mas continua a entender que há 
carência de fundamentação para justificar a dispensa da audiência prévia e continua sem 
entender qual é a urgência relativamente à caducidade do alvará. É referido na informação que 
existem edifícios multifamiliares concluídos a aguardar alvará de utilização, no entanto, só por si, 
não justifica a urgência a que se refere a norma em causa. Considera todo o processo algo 
duvidoso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou se a proposta se refere à Urbanização dos 
Chães, em Aveiras de Cima. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu afirmativamente à questão sobre a localização da urbanização. -- 
--- Continuou informando que o loteamento foi aprovado, foi feita a respectiva garantia bancária, 
depois o promotor vendeu alguns lotes a promotores imobiliários que fizeram a construção e 
posteriormente celebraram contratos de promessa de contra e venda com particulares, que para 
verem os seus pedidos de empréstimo bancário aprovado, necessitam da licença de utilização, 
que não pode ser passada pela Câmara porque as obras no loteamento ainda não se encontram 
concluídas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 62 / P / 2006 aprovada por maioria com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo da PSD).-------------------------- 
--- Declaração de Voto ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre apresentou a declaração de voto que a seguir se transcreve:--- 
--- “O nosso sentido de voto favorável à proposta sem embargo de entendermos que a mesma 
não está suficientemente fundamentada quanto ao ponto respeitante à urgência do acto.” ---------  
Ponto 4 – Contratação de Financiamento Bancário (2º Rateio) – Proposta nº 77 / P / 2006 ---  
--- O Sr. Vereador António Nobre ausentou-se da sala não participando na apreciação nem na 
votação da proposta por se ter declarado impedido (art. 44 do CPA). ------------------------------------ 
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--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o determinado no art. 33º da Lei 60-A/2005 – Lei de Execução Orçamental para 2006 – no 
respeitante ao acesso a empréstimos de médio e longo prazo para municípios com capacidade 
de endividamento disponível; --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o rateio efectuado do qual resultou a atribuição de 235.516€ a este município, conforme 
comunicado pela DGAL através do ofício em anexo (anexo 1); 
--- a necessidade de assegurar financiamento para projectos municipais inseridos no Plano 
Plurianual de Investimentos em vigor (anexo 2), nomeadamente: ----------------------------------------- 
--- Parque Oficinal Municipal (Equipamento para refeitório);------------------------------------------------- 
--- Operações Especiais de Reordenamento Urbano (Rua do Vale – V.N.S. Pedro); ----------------- 
--- Programa de Recuperação Núcleo Central de Azambuja: ----------------------------------------------- 
---  - Mobiliário urbano para o Jardim urbano de Azambuja -------------------------------------------------- 
--- - Mobiliário Urbano em Azambuja; ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Manutenção e reparação de estradas (Trabalhos diversos de pavimentação em diversas 
freguesias); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ampliação e renovação da rede de iluminação (Iluminação Rotunda Nascente de Azambuja);- 
--- Rede de esgotos em Aveiras de Cima (Sifonagem de sumidoros da Rua Almeida Grandella, 
em Aveiras de Cima); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Reconversão, manutenção e recuperação das redes (Concepção/construção da EE4 de 
Águas Residuais de Azambuja).------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a contratação de financiamento no valor de 235.516€ ao Banco Santader Totta, de acordo 
com as seguintes condições: prazo até 20 anos, período de carência até 2 anos, taxa de juro 
Euribor a 6 meses (3,407% à data de 11 de Setembro, acrescida do spread 0,0839%), conforme 
informação em anexo; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. que a deliberação a aprovar esta proposta seja sujeito a autorização da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea d) do n.º 2 do art. 53º, da Lei das Autarquias Locais.” -------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta é referente ao 2º rateio, do qual 
resultou a atribuição de 235.516€ ao Município de Azambuja e que se propõe sejam afectos às 
seguintes intervenções: equipamento do refeitório do Parque Oficinal Municipal; Rua do Vale, 
em Vila Nova de São Pedro; mobiliário urbano em falta no Jardim Urbano; manutenção e 
reparação de estradas; ampliação e renovação da rede de iluminação; rede de esgotos em 
Aveiras de Cima. Propõe-se a contratação de financiamento bancário ao Banco Santander 
Totta, sob as condições apresentadas na proposta.----------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 77 / P / 2006 aprovada por unanimidade, na 
ausência do Sr. Vereador António Nobre (Grupo da CDU).-------------------------------------------------- 
Ponto 5 – Derrama – Proposta nº 70 / P / 2006 -------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando a necessidade de reforçar a capacidade financeira da autarquia visando 
assegurar os recursos necessários à continuidade dos programas de investimento do Município, 
quer os assumidos directamente, quer os inseridos no III QCA.-------------------------------------------- 
--- Considerando, no entanto, a necessidade de atrair indústrias ao Concelho de Azambuja, na 
sequência, inclusive, do anunciado encerramento da OPEL. ----------------------------------------------- 
--- Proponho que, nos termos do artigo 18º, da Lei nº 42/98, de 6 de Agosto, seja aplicada uma 
Derrama de 8%, sobre o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, IRC, a ser 
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cobrado no Município de Azambuja, no próximo ano e juntamente com ele, em conformidade 
com a legislação atrás referida.”------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta vem no sentido de manter a taxa de 
derrama a cobrar em 2007, em 8% sobre o IRC.--------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que, a situação dos comerciantes no concelho de 
Azambuja é tão má, que poderia a Câmara ter optado por uma redução na taxa de derrama, 
com sentido de auxiliar e promover o comércio.---------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que em quase a totalidade dos Municípios a taxa de derrama situa-
se nos 10%. É facto que o encerramento da Opel criou muita instabilidade no concelho mas, nos 
últimos 3 meses, foram criados, na zona industrial Azambuja/ Vila Nova da Rainha, cerca de 400 
postos de trabalho. Foi comprovado pelo Banco de Portugal que o país está em inversão do 
ciclo de crise, entrando agora numa fase de retoma, por tudo isto considera que se deve manter 
a taxa de derrama.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que, perante os factores apresentados, é provável que 
se assista a uma expansão da receita deste imposto, pelo que deveria ter sido mais ousado, de 
forma a dar mais robustez à retoma. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 70/ P / 2006 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), dois votos contra (Grupo PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU). - 
Ponto 6 – IMI – Proposta nº 71 / P / 2006 ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, nos termos da Lei, compete à Assembleia Municipal, mediante proposta 
da Câmara, a fixação, em cada ano, das percentagens do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(I.M.I.), nos termos e limites definidos por lei; ------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, nos termos do aconselhado pela Associação Nacional de Municípios 
Portugueses e dada a reforma do sistema tributário nesta matéria, a generalidade das Câmaras 
do País fixou a taxa máxima de 0,8% sobre os prédios com avaliação anterior a 2001 e 0,5% 
sobre os prédios com avaliação posterior; ----------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, relativamente aos prédios com avaliação automática, a fixação de tal taxa 
não teve incidência real sobre o montante de contribuições, dados os limites impostos nos 
aumentos anuais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando, no entanto, que relativamente ao ano de 2007, os aumentos progressivos já 
vão fazendo aproximar o montante do imposto do valor real definido pela taxa de 0,8%, o que 
desaconselha a um decréscimo da mesma;--------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que os factores de actualização da matéria colectável já contém, em si, os 
elementos correctivos da discriminação positiva que se deseja para as zonas menos 
desenvolvidas do Concelho, nomeadamente as Freguesias do Alto Concelho. ------------------------   
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara proponha à Assembleia Municipal as seguintes taxas relativas ao Imposto 
Municipal sobre Imóveis: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Prédios Rústicos: 0,80% -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Prédios Urbanos: 0,65% -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Prédios Urbanos avaliados, nos termos do C.I.M.I.: 0,40%”------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que, também em relação ao IMI, pretende manter a taxa do ano 
passado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos ressalvou que, em relação à c) Prédios Urbanos 
avaliados, nos termos do C.I.M.I. 0,40%, a Câmara terá que ter uma atenção especial, sendo 
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mais audaz e baixando o seu valor, uma vez que os anos de isenção têm cada vez mais 
tendência a diminuir. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que o Município de Azambuja está bem cotado nesta 
matéria. Pretende chamar a atenção para o facto de que, na reforma da tributação do património 
imobiliário, houve o alargamento da base tributária e consequentemente um abaixamento das 
taxas, o que implicaria um aumento de receita, mas tal não aconteceu e verificou-se que em 
matéria de avaliações patrimoniais tem-se assistido a valores muito elevados, o que tem dado 
origem a que as taxas referentes aos prédios recentemente avaliados tenham colectas que 
ultrapassam em três, quatro ou cinco vezes o valor que pagariam com as regras anteriores, 
pensa que a Câmara tem possibilidade de influenciar esse parâmetro e que deveria ter 
ponderado melhor a taxa que diz respeito aos prédios com o código vigente. -------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o valor da avaliação não se repercute apenas no IMI mas 
também no IMT, cujo pagamento é feito com base no valor da avaliação. No seu entender isso 
decorre de uma perspectiva mal feita pelas Finanças, que consideraram coeficientes de 
localização exagerados relativamente ao concelho de Azambuja. Têm vindo, sistematicamente, 
a ter reuniões e a oficiar a tal comissão que faz a fixação desses valores e o que tem sido dito é 
que a Lei só permite a alteração desses valores aos fim de três anos, pelo que espera que no 
próximo ano, esses valores entrem em vigência e tem a garantia da Comissão de Avaliação que 
na próxima revisão os valores relativos ao coeficiente de localização, nomeadamente de 
Azambuja, baixarão.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 71 / P / 2006 aprovada por maioria, com seis votos 
a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ------------------------------------ 
Ponto 7 – Normas de Funcionamento das Piscinas Municipais – Proposta nº 28 / V-ML / 
2006----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Tendo em conta as competências atribuídas às autarquias pelo Dec. Lei nº 159/99 no âmbito 
dos “Tempos Livres e Desporto”, nomeadamente no que concerne ao planeamento, gestão e 
investimentos em instalações e equipamentos para a prática desportiva e recreativa; --------------- 
--- Tendo em conta ainda a experiência de 1 ano de utilização após as obras de beneficiação no 
Complexo Desportivo Municipal, nomeadamente no que diz respeito à cobertura da piscina; ------ 
--- Tenho a honra de propor que a Câmara delibere aprovar: ----------------------------------------------- 
--- Normas de Funcionamento Gerais; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Normas de Funcionamento para as Juntas de Freguesia 2006/ 2007; -------------------------------- 
--- Tarifário Natação 2006/ 2007.”---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta é relativa a um conjunto de 
normas de funcionamento das piscinas municipais, da relação com as Juntas de Freguesia e 
também do tarifário para a próxima época desportiva. As principais alterações são as seguintes: 
as tarifas do cartão, taxa de inscrição e seguro, estão englobadas numa única tarifa; foi incluído 
o pagamento de tarifa relativa à emissão de 2ª via do cartão; foi incluída nova modalidade – 
hidroterapia; houve separação de escalões para o regime livre e diminuição do preço dos 3 aos 
16 anos e também passou a haver possibilidade de entidades privadas poderem alugar a 
piscina de 25 metros. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 28 / V-ML / 2006 aprovada por unanimidade.--------- 
Ponto 8 – Protocolo com a Junta de Freguesia de Manique do Intendente – Proposta n.º 30 
/ V-ML / 2006------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. a intenção da Câmara Municipal de Azambuja de proporcionar aos alunos do 1º Ciclo e 
Pré-Escolar do Concelho uma refeição quente adequada;--------------------------------------------------- 
--- 2. a capacidade das Juntas de Freguesia de gerirem este processo duma forma mais próxima 
da realidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja delibere aprovar o protocolo com a Junta de 
Freguesia de Manique do Intendente.”---------------------------------------------------------------------------- 
--- Protocolo------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Entre o Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, representado pelo seu 
Presidente, Joaquim António Ramos, designado 1º outorgante; ------------------------------------------- 
--- E------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Freguesia de Manique do Intendente, pessoa colectiva nº 506 881 008, representada pelo 
seu Presidente Herculano Valada Martins, designado 2º outorgante, celebra-se o presente 
protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas: -------------------------------------------------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O objecto do presente protocolo consiste no pagamento de uma tarefeira, de apoio para a 
EB1 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 
2.30h diárias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente protocolo, assinado por representantes de todas as partes é válido para o ano 
lectivo 2006/ 2007.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que é intenção da Câmara Municipal de Azambuja 
proporcionar refeições a todas as crianças do primeiro ciclo e pré-escolar. Neste caso existe um 
novo equipamento na freguesia de Manique do Intendente, daí a necessidade de contratar uma 
tarefeira para acompanhar os alunos durante a hora do almoço. Assim propõe a aprovação de 
protocolo com a Junta de Freguesia de Manique do Intendente, entidade que irá gerir o 
processo, mais um exemplo da política de proximidade que a Câmara tende a implementar. ------ 
 --- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 30 / V-ML / 2006 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 9 – Atribuição de apoios Financeiros: ---------------------------------------------------------------- 
Ponto 9.1. Junta de Freguesia de Aveiras de Cima – Proposta nº 69 / P / 2006 ------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando o protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja (CMA) e a 
Junta de Freguesia de Aveiras de Cima (JF.AC), em 10 de Outubro de 2001, para efeito de 
concessão de apoio financeiro à construção do Armazém junto ao Edifício sede da referida 
Junta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, em reuniões efectuadas com a JF.AC, fomos informados da intenção de 
aproveitar o piso superior do edifício destinado a armazém para nova sede da Junta, dado que, 
desta forma, o edifício sede original poderia ser cedido à GNR (em perigo de ser deslocada da 
Freguesia). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando os custos inerentes à alteração do projecto, conforme anexo 1 da proposta. ---- 
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--- Considerando que à Câmara, nomeadamente ao Departamento de Urbanismo, foram 
entregues, já, as alterações ao projecto. ------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nos termos da alínea b) do nº 6 do art. 64º da Lei das Autarquias Locais, a atribuição de um 
apoio financeiro de 15.000€, destinados a afectar exclusivamente à conclusão do referido 
edifício.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro no 
valor de 15.000€ à Junta de Freguesia de Aveiras de Cima no sentido de comparticipar na 
transformação do armazém (construção alvo de protocolo) em edifício sede da mesma.------------   
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 69 / P / 2006 aprovada por unanimidade.-------------- 
Ponto 9.2. Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro – Proposta Nº 68 / P / 2006--------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, no mandato anterior (Outubro de 2003), foi estabelecido um protocolo 
(em anexo), entre a Câmara Municipal de Azambuja (CMA) e a Junta de Freguesia de Vila Nova 
de S. Pedro (JF.VNSP), no intuito de apoiar financeiramente, a JF.VNSP na construção de Casa 
Mortuária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, previamente à assinatura do citado protocolo, se realizaram várias 
reuniões no sentido de aquilatar os custos inerentes à referida obra do que resultou que o apoio 
financeiro aprovado pela CMA tenha orçado em 45.000€. --------------------------------------------------- 
--- Considerando que a CMA prestou apoio nos termos do protocolo assinado.------------------------ 
--- Considerando que, uma vez analisados os documentos de despesa entretanto apresentados 
pela JF.VNSP, se verifica a persistência de uma dívida de 6.790,79€ (sendo que neste mandato 
a Junta já realizou dois pagamentos na ordem dos 10.000€). ---------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nos termos da alínea b) do nº 6 do art. 64º da Lei das Autarquias Locais, a atribuição de um 
apoio financeiro de 15.000€, destinados a afectar exclusivamente à conclusão da referida Casa 
Mortuária.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta diz respeito a um apoio extra à construção da 
casa mortuária de Vila Nova de São Pedro. Havia um Protocolo inicial com o objectivo da 
construção das respectivas capelas mortuárias mas o Sr. Presidente da Junta de Freguesia 
justificou em documentação entregue na Câmara que, as capelas mortuárias, construídas na 
sua totalidade no anterior mandato, tinham sido bastante mais caras e tendo havido alguma 
derrapagem de valores e por isso requer um apoio específico para o aumento de custos. ---------- 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 68 / P / 2006 aprovada por unanimidade.-------------- 
Ponto 9.3. Jardim-de-Infância de Manique do Intendente – Proposta Nº 29 / V-ML / 2006 ----- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Tendo em conta:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o Jardim de Infância de Manique do Intendente irá iniciar as suas actividades no início do 
presente ano lectivo; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que, de acordo com a alínea a) do art. 19º do Dec. Lei 159/99, é da responsabilidade da 
autarquia o apetrechamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar;-------------------------- 
--- que também o Ministério da Educação costuma atribuir uma “verba de arranque” aos novos 
estabelecimentos de educação pré-escolar;--------------------------------------------------------------------- 
--- que, para além do apetrechamento de materiais pedagógico-didácticos já efectuado pela 
autarquia, existem materiais de desgaste e outros que devem ser de escolha pessoal das 
educadoras de infância colocadas; -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor que a Câmara delibere aprovar: ----------------------------------------------- 
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--- a atribuição de uma verba de 600€ ao Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas do 
Alto Concelho para instalação inicial de duas novas salas de aula do Jardim de Infância de 
Manique do Intendente.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal informou que com a abertura do jardim-de-infância de Manique do 
Intendente será necessário adquirir diverso material de desgaste, por norma o material 
pedagógico é seleccionado pelas educadoras de infância, por isso propõe a atribuição de apoio 
financeiro no valor de 600€ ao Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas do Alto 
Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 29 / V-ML / 2006 aprovada por unanimidade.--------- 
Ponto 9.4. União Desportiva do Oeste – Proposta Nº 31 / V-ML / 2006 ------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural, 
Desportiva e Recreativa, – cfr. al) b) do nº 4 do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------- 
--- que no passado dia 05 de Julho de 2006, realizou-se a 29ª edição do Troféu Joaquim 
Agostinho, organizado pela UDO – União Desportiva do Oeste, prova que está integrada na 
união ciclista internacional; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que o Município de Azambuja tem estado associado a este Troféu desde o início e que ao 
longo dos anos tem sido um dos seus patrocinadores; ------------------------------------------------------- 
--- que esta prova teve como ponto de partida a freguesia de Manique do Intendente e que no 
seu itinerário passou por outras freguesias do Concelho de Azambuja; ---------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 2.500€, à União Desportiva do 
Oeste, para fazer face aos custos.”-------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal informou que a presente proposta visa a comparticipação 
financeira no valor de 2.500€ à União Desportiva do Oeste pela organização da 29ª edição do 
Troféu Joaquim Agostinho. Esta prova terá uma das partidas em Manique do Intendente e 
passará por outras freguesias do concelho, o que proporcionará alguma visibilidade ao 
concelho, uma vez que esta prova é acompanhada por rádios, televisões e jornais.------------------ 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 31 / V-ML / 2006 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).-------------------------- 
Ponto 10 – Proposta n.º 76 / P / 2006 --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que no âmbito da Candidatura “Grande Campo de Jogos da Azambuja” entre 
outros elementos nos foi solicitado expressamente a cópia da deliberação que aprova o 
projecto, caderno de encargos e programa de concurso. ---------------------------------------------------- 
--- Considerando que a Câmara ao deliberar o lançamento do concurso, tal como é sua prática 
neste tipo de deliberação, aprovou implicitamente o projecto, caderno de encargos e programa 
de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proponho que a Câmara expressamente declare que com a sua deliberação de 10 de Março 
de 2005 (Proposta Nº 31 / P / 2005), relativamente ao Lançamento do Concurso Público para a 
Empreitada E15/05 – “Empreitada de Construção de Campo de Futebol em Piso Sintético e 
Edifício de Apoio”, aprovou também os respectivos Projecto, Caderno de Encargos e Programa 
de Concurso.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta pretende que a Câmara declare que 
com a decisão de 10 de Março aprovou também o projecto, o caderno de encargos e o 
programa de concurso da empreitada de Construção do Campo de Futebol em Piso Sintético e 
Edifício de Apoio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 76 / P / 2006 aprovada por unanimidade.--------------  
Ponto 11 – Informações -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 11.1 – Câmara Municipal de Azambuja – Departamento de Urbanismo -------------------- 
--- “Processos despachados no mês de Agosto” --------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 11.2 – E.M.I.A. – Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja --------------------- 
--- “Situação Financeira das Obras (05.09.06) ------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezanove horas quando o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião.---------------------- 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------  


