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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 25 DE SETEMBRO DE 2006. -----------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja.-------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e cinco minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de 
Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira e, pelo Grupo da 
CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre.------------------------------------------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente solicitou a inclusão da Proposta nº 84 / P / 2006 na Ordem de Trabalhos. ----  
--- A inclusão da Proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. João Paulo, representante do STAL afirmando ter tido conhecimento que, 
fazem parte da Ordem de Trabalhos, dois processos disciplinares a funcionários do Município, 
por terem acusado taxa de alcoolemia. Vem apelar junto do Executivo, para que o bom senso 
impera na deliberação destas propostas, pois não são só os trabalhadores que incorrem de 
infracção, também a Câmara está a cometer infracção, relativamente à protecção de dados dos 
funcionários e também relativamente à presença de médico de medicina do trabalho, na 
realização do teste de alcoolemia e acompanhamento de todo o processo. Informou ainda que o 
STAL tudo fará para salvaguardar o interesse destes trabalhadores, pois considera que a 
Câmara em vez que aplicar a pena de suspensão deveria dar apoio social a estes trabalhadores. 
--- O Sr. Presidente informou que é pretensão das Câmara da Lezíria do Tejo contratar um 
serviço comum nesta área, que entrará brevemente em funcionamento e que fará com que 
possam tirar maiores vantagens nesta matéria. ---------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. João Paulo questionou se a Câmara pretende suspender os testes de alcoolemia até 
que tenha reunido todos os requisitos legais, pois apenas um especialista em medicina tem 
competência para desenrolar este tipo de processos disciplinares, que só deveriam avançar 
depois da Câmara ter proporcionado ajuda a estes trabalhadores, no sentido que receberem 
tratamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que ninguém parecer dado à Câmara ia no sentido de suspender 
os testes de alcoolemia, o enquanto não houver nada que a isso obrigue, a Câmara irá 
continuar. Os processos disciplinares irão ser discutidos na Ordem do Dia, destinada apenas ao 
Executivo da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Presidente, que sobre a nova Lei das Finanças Locais, pretende informar que 
irá realizar-se uma reunião extraordinária da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
no dia 4 de Outubro, na medida em que a aprovação da lei pode repercutir-se no 
estrangulamento dos Municípios, de tal forma que as Câmaras, daqui a algum tempo, não 
possam exercer as suas actividades. Considera também que, depois de tornadas públicas as 
decisões da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Câmara e Assembleia 
Municipais devam também tomar uma posição de contestação relativamente ao assunto.---------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que sobre a escola de Tagarro afirmou ter sido 
mal elucidado pela Câmara, pois constatou que ainda nada foi feito, o pavimento exterior está 
exactamente na mesma e as crianças continuam a andar à chuva para irem à casa de banho. --- 
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--- Questionou quais os reais problemas com o escoamento de águas pluviais em Aveiras de 
Cima e Azambuja, uma vez que, com a chuva que caiu, verificaram-se alguns problemas. Em 
Aveiras de Cima, desta vez não foi só na rua da Ameixoeira e em Azambuja em toda a rua 
principal (Rua Eng. Moniz da Maia e Vítor Córdon).----------------------------------------------------------- 
--- Pretende saber o ponto de situação da etar da Guarita e da Urbanização dos Chães, em 
Aveiras de Cima pois teve conhecimento que os moradores estão impossibilitados de vender as 
suas casas, uma vez que o processo está em Tribunal.------------------------------------------------------  
--- Solicita que a Câmara alerte a Estradas de Portugal para o que se sucede na EN366, pois 
estiveram a cortar vegetação das bermas que ficaram nas valetas, o que provoca a falta de 
escoamento da água da chuva e consequentemente a inundação da estrada, perigo para todas 
as pessoas de circulam.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que, relativamente à escola de Tagarro, houve um retrocesso na 
apresentação de propostas, pois os valores propostos eram muito elevados, então a Câmara 
teve que repetir o procedimento mas nesta altura a intervenção já foi adjudicada e irão começar 
as obras de recuperação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o escoamento de águas pluviais em Aveiras de Cima, referiu que estas primeiras 
chuvas serviram de teste, pois foram as primeiras chuvas desde a conclusão das obras, assim 
sendo todos os problemas foram devidamente anotados e depois de avaliada a situação, 
concluiu-se que houve um estrangulamento na passagem hidráulica que atravessa os terrenos 
da família Pinho mas a Câmara já obteve autorização para resolver toda a situação. ---------------- 
--- Em Azambuja houve a opção de colocação de cubos de granito na rua principal, que têm 
irregularidades que fazem com que a água se acumule na estrada mas o que perturba os 
transeuntes são os carros que passam a alta velocidade de atiram água para o passeio. 
Acrescentou ainda que o sistema de águas pluviais em Azambuja apenas ficará totalmente 
funcional quando estiverem concluídas todas as obras do programa POLIS, pois está a ser 
intervencionada uma zona muito importante da vila. ----------------------------------------------------------  
--- A etar da Guarita só entrará em funcionamento quando a AdO construir os emissários. Neste 
momento irá proceder-se à construção dos mesmos e a correcções muito significativas 
detectadas aquando do período de testes. ----------------------------------------------------------------------   
--- O processo da urbanização dos Chães desencadeou-se porque houve entendimentos 
discrepantes do IGAT e da Câmara. O IGAT entendeu que os prédios tinham um andar a mais e 
por isso interpôs processo em tribunal. A Câmara aprovou o loteamento porque entendeu que o 
andar em causa era cave, por um lado e por outro encontra-se a nível do solo e não em nível 
acima. Os moradores foram todos notificados e a Câmara entendeu fazer uma sessão de 
esclarecimentos no Páteo Valverde para explicar o seu entendimento relativamente a todo o 
processo. Os prazos do processo são totalmente alheios à Câmara e por isso as pessoas estão 
descontentes por não poderem vender os seus apartamentos, o processo encontra-se 
actualmente em fase de julgamento. Continua a considerar que a interpretação do IGAT não tem 
qualquer fundamento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que sobre a Lei das Finanças Locais comungou das 
preocupações do Sr. Presidente. Lembrou que o grupo parlamentar do Partido Comunista 
Português apresentou um projecto-lei na Assembleia da Republica. Concorda que os Municípios 
devem avançar com uma acção de protesto pois podem ver inviabilizados o recurso à obtenção 
de meios financeiros que permitam o cumprimento de compromissos assumidos e também 
soluções para a transferência de competências que o poder central pretende passar para a 
administração local. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 



25.Set.2006 
 
 

 3 

--- Sobre as etar´s voltou a desafiar o Sr. Presidente para que a Câmara, em conjunto com a 
AdO, faça uma visita a todas as etar´s, de modo a ser feito o ponto de situação e a ser 
perspectivada a concretização do sistema de saneamento básico no concelho. ----------------------- 
--- Sugeriu que a Câmara reveja o horário de funcionamento dos balneários públicos, uma vez 
que o mesmo não satisfaz as necessidades dos seus utilizadores, pois tem um horário que não 
corresponde às reais necessidades da população. ------------------------------------------------------------ 
--- Questionou ainda o problema da segurança no jardim-de-infância de Vale do Paraíso, tem 
conhecimento que as vedações são insuficientes; o ponto de situação da Casa Colombo e para 
quando a colocação do pavilhão desportivo de Vale do Paraíso ao serviço da população.---------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a visita às etar´s não está esquecida, pensa que em meados 
de Outubro se possa concretizar. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Casa Colombo é um compromisso da campanha eleitoral, que a seu tempo será 
concretizado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O pavilhão desportivo de Vale do Paraíso está concluído, falta concluir a alteração viária e o 
estacionamento, depois será colocado ao serviço da população.------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas que sobre os balneários informou que tem 
conhecimento que a infra-estrutura é utilizada apenas por 4 pessoas, que têm a chave dos 
mesmos para que não seja necessário a Câmara pagar horas extraordinárias a um funcionário, 
o que não seria justificável, uma vez que cada banho custa apenas 0,33€. ----------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal, que sobre a vedação no jardim-de-infância de Vale do 
Paraíso, informou que esteve presente no Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras e não foi 
informado que qualquer problema existente no jardim-de-infância.---------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que as escolas do Município de Azambuja 
foram galardoados com 14 bandeiras verdes pelo Programa Eco-Escolas. ----------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vice-presidente que sobre os problemas ocorridos em Aveiras de Cima, 
informou que foram dois problemas distintos. Um dos problemas verificou-se no escoamento de 
águas pluviais, pois existe uma galeria muito antiga, que recebe águas de quintais mas não tem 
dimensão de escoamento, que será alvo de intervenção rápida por parte da Câmara. O outro 
problema teve que ver com problemas de saneamento, houve casas que ficaram inundadas 
porque houve um entupimento na propriedade do Sr. Alfredo Pinho, causado pelo facto da linha 
de esgoto já ter 13 anos e pelo facto de existir um abatimento. Os Técnicos da Câmara já 
estiveram no local e a solução passará por fazer uma nova linha, que passará pelo centro de dia 
e acabará na etar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo ter tido conhecimento de um comunicado 
emitido pela Câmara sobre a concessão do sistema de água. Considera que a Câmara deveria 
ter tido o cuidado de informar sobre os termos em que a proposta foi aprovada, isto é, sobre o 
sentido de voto de cada uma das forças políticas. A Câmara também deveria esclarecer a 
população acerca das tarifas de água e de qualquer outro serviços que a empresa irá praticar. 
Entende que o Município tem capacidade de fazer o investimento proposto à empresa, 8 
milhões de euros em 7 anos, pelo que considera que o serviço deveria continuar sob 
competência da Câmara.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O processo tem inúmeras lacunas pois apenas aponta o valor total do investimento 
obrigatório da empresa, não se sabe como o valor foi obtido, nem enumera quais as 
intervenções a efectuar pela concessionária. ------------------------------------------------------------------- 
--- Exemplificou o caso da Câmara Municipal de Setúbal, em que a mesma, para resgatar a 
concessão teve que indemnizar o concessionário em 800 mil euros. ------------------------------------- 
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--- O Sr. Presidente respondeu não ter mentido à população pois quando diz que a Câmara 
aprovou a concessão do sistema de águas, é a mais pura verdade. Não pode dar todos os 
esclarecimentos à população, uma vez que não sabe quais serão as empresas concorrentes. 
Sobre os tarifários, o caderno de encargos refere que as tarifas a aplicar em 2009 serão as 
aprovadas pela Câmara, e a partir dessa altura, serão reguladas pela taxa de inflação, tal como 
a legislação obriga. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Acrescentou ainda que a concessão pode ser resgatada por motivos impotáveis ao 
concessionário ou por motivos impotáveis ao concedente, e só neste caso terá que indemnizar a 
empresa concessionária. Esta concessão é menos ambiciosa que o contrato com a AdO, na 
medida em que, com a AdO, os equipamentos eram da Câmara e passaram a propriedade da 
AdO a título de comparticipação do capital social; neste caso a Câmara continuará a ser 
proprietária de todas as infra-estruturas afectas às redes de água em baixa e de saneamento 
básico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
--- Informou ter lido uma entrevista do Sr. Ministro das Obras Públicas em que referia que até 
2010 os sistemas multimunicipais integrariam a Águas de Portugal, que faria a sua concessão a 
particulares e receberiam os benefícios. Considera que deve ser a Câmara a negociar a 
concessão para que sejam revertidos para os munícipes todos os benefícios que daí advêm.----- 
--- O Sr. Vereador António Nobre respondeu que o Município não está obrigado a abdicar de 
competências em matéria de fornecimento de água para consumo humano e em saneamento 
básico em baixa. Pois das 306 Câmaras Municipais existentes, muitas têm sistemas próprios, 
apesar da pressão exercida pelo Governo, podendo assim salvaguardar os interesses dos seus 
munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considera que o decreto-lei, elaborado pelo actual Primeiro Ministro, na altura Ministro do 
Ambiente, que expropriou as competências próprias dos municípios, tem uma única intenção, a 
privatização do apetecível negócio da água, pois os capitalistas estão desejosos destes 
investimentos, pois para além de ser lucro garantido, ter clientes fixos podem beneficiar de 
fundos comunitários. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que foi eleito pela população e deve defender a melhor 
estratégia que salvaguarde o interesse dos munícipes do concelho de Azambuja. A Câmara 
nunca se irá demitir das responsabilidades na gestão do sistema de distribuição de águas e de 
saneamento, o sistema manter-se-á sob propriedade da Câmara, porque ao fim do prazo da 
concessão (30 anos) reverterá tudo para o município e durante o período da concessão a 
Câmara terá sempre a última palavra nas questões fundamentais da gestão do sistema.----------- 
--- Quanto aos subsídios comunitários, está expresso no caderno de encargos que os subsídios 
comunitários conseguidos pela empresa, deve, obrigatoriamente, reverter para o concelho, mais 
concretamente na redução de tarifas.----------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou o facto da Câmara ter aprovado a execução 
de projectos de saneamento em baixa pela AdO, de modo a serem aproveitados uma série de 
fundos comunitários, mas até à data ainda nada foi concretizado. Não entende como é que os 
fundos comunitários reverterão a favor da Câmara. Referiu ainda que não existe qualquer 
estudo que esclareça a situação dos funcionários da Câmara e do consumo de água pela 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que não pode haver um estudo, pois o caderno de encargos 
obriga a que cada um dos concorrentes apresente um estudo económico por um período de 30 
anos, com todos os documentos que fundamentem cada uma das propostas apresentadas. 
Depois de apresentadas as propostas a Câmara irá apreciar cada uma delas e escolher a que, 
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no seu entender, defenderá melhor as necessidades do Município, se assim não o entender, 
deixará que em 2009/ 2010 seja a Águas de Portugal a concretizar a concessão. -------------------- 
--- O ponto 7 do comunicado distribuído pela Câmara obriga a que os fundos comunitários com 
que os sistemas sejam contemplados revertam totalmente em benefício do município de 
Azambuja e dos seus munícipes, ou seja, no consequente abaixamento de taxas. ------------------- 
--- Sobre a Opel, informou que tem uma reunião agendada para 11 de Outubro, com a Agência 
Portuguesa de Investimento com o objectivo de esclarecer algumas notícias que apontam vários 
interesses para a aquisição das instalações da empresa. Pretende ainda reunir com a Comissão 
de Trabalhadores no sentido de preparar apoio conjunto com o Instituto de Emprego e com a 
Segurança Social, pois existe um grupo privado, mais concretamente o Banco Espírito Santo, 
que tem estrutura para colocação de trabalhadores em empresas do grupo nas proximidades do 
concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu pretender que fique bem vincado junto da Agência 
Portuguesa de Investimentos que é pretensão da Câmara que os terrenos em causa serão 
exclusivamente para actividades industriais, para que não haja tentação de alterar a finalidade 
dos mesmos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que tanto nesse aspecto como no ressarcimento de impostos 
municipais, por incumprimento do contrato por parte da General Motors, a Câmara e a Agência 
estão em total acordo. ------------------------------------------------------------------------------------------------           
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Concessão de Exploração e Gestão dos Sistemas Públicos de Distribuição de 

Água e de Drenagem de Águas Residuais – Proposta nº 79 / P / 2006 ----------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que na Sessão de Câmara de 31 de Julho de 2006, através da Proposta 60/P/2006, foi 
aprovado propor à Assembleia Municipal o lançamento de Concurso Público Internacional para a 
Concessão da Exploração e Gestão dos Serviços Públicos de Distribuição de Água e de 
Drenagem de Águas Residuais de Azambuja. ------------------------------------------------------------------ 
--- no entanto, que a legislação referida à formula de revisão de preços (referindo o Dec. Lei nº 
348A/86) foi revogada, estando em vigor o Dec. Lei nº 6/2004 de 6 de Janeiro. ----------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. que a Câmara delibere propor à Assembleia Municipal autorização para Lançamento do 
Processo de Concurso Público Internacional relativos a: “Concurso Público Internacional para a 
Concessão da Exploração e Gestão dos Serviços Públicos de Distribuição de Água e de 
Drenagem de Águas Residuais de Azambuja”; ----------------------------------------------------------------- 
--- 2. que o referido Concurso seja lançado de acordo com os elementos processuais anexos 
(Anúncio, Programa de Concurso e Caderno de Encargos e respectivos anexos), já com a 
correcção relativa à legislação referida no segundo considerando.”--------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta diz respeito a correcções dos erros que 
levaram à retirada da proposta na reunião da Assembleia Municipal. Informou que depois de 
aprovada pela Câmara, os serviços técnicos detectaram que o decreto-lei que regia a fórmula de 
revisão de preços e que estava mencionado na proposta da Câmara tinha sido revogado e 
substituído pelo decreto-lei nº 6/ 2004 de 6 de Janeiro, daí a diferença na proposta da Câmara e 
da Assembleia Municipal. Outro erro pretende-se com o facto da proposta da Câmara referir 30 
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anos renováveis mas a lei das concessões implica um máximo de 50 anos, o que inviabiliza a 
renovação da concessão.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que, dado ter sido entregue na Assembleia Municipal 
um pedido de referendo local sobre a presente matéria, é seu entender que tal pedido terá 
efeitos suspensivos no procedimento administrativo, o que significa que a Câmara não pode 
deliberar sobre esta matéria sob pena de estar a incorrer em ilegalidade, o que vai quinar a 
respectiva deliberação. A CDU é da posição de que este ponto não pode ser votado, sem que 
esteja decidido previamente o procedimento de referendo local, só quando esta questão estiver 
concluída é que se pode avançar com a concessão das águas. Acrescentou que devido à 
alteração sofrida pelo documento inicialmente aprovado, a Câmara deveria ter entregue um 
dossier com todo o processo para ficar melhor elucidado sobre o que está a aprovar e deveria 
ter entregue toda esta documentação com tempo suficiente para ser analisada. ----------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que leu uma moção aprovada pela Assembleia 
de Freguesia de Vila Nova da Rainha:---------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que, a Câmara Municipal de Azambuja pretende lançar um concurso que 
concessionará o sistema de águas e drenagem de águas residuais por um período de 30 anos 
expansivo ou renovável.----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Foi entregue ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal um processo de referendo 
local, de iniciativa popular contendo o número máximo de subscritores para além de muitos mais 
munícipes subscreverem esse processo. ------------------------------------------------------------------------ 
--- O referendo permitirá que exista um debate esclarecedor e uma tomada de decisão dos 
munícipes de Azambuja e, por maioria de razão dos fregueses de Vila Nova da Rainha, sobre 
uma questão tão importante para o presente e para o futuro do concelho e dos seus habitantes 
assim como da sua economia.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Assembleia de Freguesia de Vila Nova da Rainha, reunida a 22 de Setembro de 2006, 
delibera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1 – Congratular-se com a vontade expressa pelos cidadãos de participarem nesta decisão;---- 
--- 2 – Instruir o Presidente da Junta, enquanto representante da freguesia de Vila Nova da 
Rainha na Assembleia Municipal, no sentido de votar favoravelmente a proposta de referendo 
local de iniciativa popular pelo sistema de concessão e drenagem de águas residuais.”------------- 
--- Afirmou congratular-se com a tomada de posição da Junta de Freguesia de Vila Nova da 
Rainha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sugeriu, uma vez que não é pretensão da Câmara em avançar com o referendo, que se faça 
uma consulta pública, à semelhança do que se faz com os Regulamentos. É feita uma proposta 
que depois de aprovada pela Câmara, segue para discussão pública para recolha de sugestões, 
durante 30 dias, posteriormente aprovada pela Câmara e por último pela Assembleia Municipal.- 
--- Propõe que a proposta seja retirada uma vez que também considera que a Câmara deveria 
ter entregue todo o processo a ser aprovado e deveria ter dado mais tempo para ser analisado, 
mas mais importante, porque deu entrada na Assembleia Municipal um pedido de referendo 
local, com mais assinaturas do que as que seriam necessárias. ------------------------------------------- 
--- Esclareceu que é dever da Assembleia Municipal em formar uma Comissão para avaliação 
das assinaturas do pedido de referendo, e não competência dos Srs. Vereadores do PS verificar 
quem assinou ou não o pedido. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Acrescentou que agora seguir-se-ão 30 dias para resposta da Assembleia Municipal o que 
faz que durante este tempo o processo de concessão fique suspenso. ---------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a Proposta nº 79 / P / 2006 foi distribuída dentro dos prazos 
legais e refere o seguinte: “2. que o referido Concurso seja lançado de acordo com os elementos 
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processuais anexos (Anuncio, Programa de Concurso e Caderno de Encargos e respectivos 
anexos), já com a correcção relativa à legislação referida no segundo considerando.”, isto é, o 
segundo considerando remete para o decreto-lei nº 6/ 2004. ----------------------------------------------- 
--- Informou que a consulta pública é uma figura que se aplica apenas a Regulamentos e 
Loteamentos, pôr a concessão em consulta pública, seria ferir de ilegalidade todo o processo. --- 
--- Sobre o referendo, informou que segundo a Lei dos Referendos a petição tem que ser feita 
por cidadãos eleitores no concelho, por isso para o referendo ser aceite ou não, têm que ser 
verificadas todas as assinaturas, procedimento que está a ser realizado pela Assembleia 
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos evidenciou que o ponto da proposta lido pelo Sr. 
Presidente faz referência a anexos que não acompanham a Proposta nº 79 / P / 2006. ------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o ponto 2 da Proposta nº 79 / P / 2006 refere que o concurso 
deve ser lançado de acordo com os elementos (anuncio, caderno de encargos, programa de 
concurso (distribuídos em Julho) e com o decreto-lei nº 6/ 2004 de 6 de Janeiro. --------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre disse que, pela importância de toda a questão, a proposta 
deveria ter sido acompanhada de todo os anexos nela referidos.------------------------------------------ 
--- Sobre uma questão mais política, referiu que a CDU nunca se pronunciou acerca do 
referendo mas não vai de forma alguma censurar as pessoas, a sua área política, que decidiram 
dar apoio a esta iniciativa. Ninguém pode de modo algum ficar indiferente ao número de 
munícipes que se mostraram contrários à concessão dos sistemas de águas. Uma decisão 
desta envergadura deveria aguardar por uma clarificação como respeito por todos aqueles que 
se mostraram contra a decisão da maioria Socialista. A Câmara deve respeitar estas pessoas, 
aguardar por decisão do Tribunal Constitucional sobre esta matéria, para posteriormente 
avançar com o procedimento administrativo.-------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a medida proposta a votação é uma medida preparatória, 
que não criará qualquer espécie de compromissos por parte da Câmara. Partindo do 
pressuposto que: primeiro, que o Presidente da Assembleia Municipal aceita a petição; segundo, 
que a Comissão prepara e propõe a apreciação da Assembleia Municipal; terceiro, que a 
Assembleia Municipal vota favoravelmente a realização do referendo e quarto, que o Tribunal 
Constitucional também aceita a realização do referendo, o processo pára imediatamente. Este é 
um acto preparatório de uma decisão que só será tomada a longo prazo, existe tempo suficiente 
para análise de todo o processo de referendo, sem que se perca tempo desnecessariamente. 
Este não é um acto decisivo.---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre acrescentou que a Lei é clara, refere a suspensão de qualquer 
tipo de procedimento, conjunto de actos, inclusive actos preparatórios, até decisão do Tribunal 
de Contas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 79 / P / 2006 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e um voto contra (Grupo da CDU), (o Grupo do PSD não participou 
na votação). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Grupo do PSD apresentou a Declaração que a seguir se transcreve:----------------------------- 
--- Declaração---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O grupo do PSD declara não participar na votação do ponto um da Ordem de Trabalhos da 
reunião ordinária do dia vinte e cinco de Setembro, em virtude de:---------------------------------------- 
--- 1 – ter dado entrada um pedido de referendo sobre a Concessão de Exploração e Gestão dos 
Serviços Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, aceite pelo 
Presidente da Mesa da Assembleia Municipal; ----------------------------------------------------------------- 
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--- 2 – não terem sido facultados todos os documentos necessários à análise e decisão sobre o 
referido ponto, até ao início desta reunião. ---------------------------------------------------------------------- 
--- Os Vereadores requerem, ainda, a certidão da acta e a cópia da respectiva minuta.” ------------  
Ponto 2 – Empreitada de Esgotos Domésticos de Torre Penalva: Rescisão de Contrato e 

Abertura de Concurso – Proposta nº 81 / P / 2006 -------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a empreitada E42/05: Rede de Esgotos Domésticos de Torre Penalva – Vila Nova de 
São Pedro foi adjudicada à ODS – Sociedade de Construção, Lda. e consignada em 25/07/2006, 
com prazo de 110 dias (dias seguidos, por proposta condicionada da ODS – Sociedade de 
Construção, Lda); ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- À data não se encontra trabalho nenhum realizado; ------------------------------------------------------- 
--- Até à data o adjudicatário nada comunicou ao Município acerca da situação apresentada. ----- 
--- Proponho que a Câmara delibere: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A rescisão de contrato da empreitada, tendo em conta a não conformidade com o artigo 
162º ponto nº 3 do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março. ---------------------------------------------------- 
--- 2. O Lançamento de novo Concurso Público para a Rede de Esgotos Domésticos de Torre 
Penalva.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta foi uma empreitada para a qual a Câmara avançou por 
ter garantido a candidatura a fundos comunitários. Como é do conhecimento público depois de 
consignada a empreitada as empresas têm um mês para iniciarem as obras, em relação aos 
esgotos domésticos de Torre Penalva tal não aconteceu, pelo que se propõe a rescisão de 
contrato com a empresa ODS e o lançamento de novo concurso público para a realização da 
referida empreitada. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 81 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 3  – Comissão Arbitral Municipal – Proposta nº 83 / P / 2006 -------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: Designação do representante da Câmara Municipal de Azambuja na CAM ------------ 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a publicação da Lei nº 6/2006, de 27 de Fevereiro, que aprovou o Novo Regime do 
Arrendamento Urbano (NRAU), e que previu, no seu artigo 49º, a constituição de Comissões 
Arbitrais Municipais (CAM) com as finalidades de acompanhar a avaliação dos prédios 
arrendados, coordenar a verificação dos coeficientes de conservação dos prédios, estabelecer 
coeficientes intermédios a aplicar relativos à conservação dos prédios, arbitrar em matéria de 
responsabilidade pela realização de obras, valor das mesmas e respectivos efeitos no 
pagamento da renda e desempenhar quaisquer outras competências atribuídas por lei; ------------ 
--- que o D.L. nº 161/2006, de 8 de Agosto, veio regular as CAM, conferindo-lhes a natureza de 
entidades oficiais não judiciárias com autonomia funcional, e estipulando que serão constituídas 
por, entre outros, um representante da Câmara Municipal, que preside. --------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a. que a Câmara Municipal delibere, nos termos do nº 2 do artigo 5º do D.L. nº 161/2006, de 8 
de Agosto, designar como seu representante na CAM o Vereador José Manuel Pratas;------------- 
--- b. que a Câmara delibere propor à Assembleia Municipal as taxas constantes no nº 3 do 
artigo 20º do D.L. nº 161/2006, de 8 de Agosto.” --------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que, foi publicado o novo Regime de Arrendamento Urbano que 
prevê a constituição de Comissões Arbitrais Municipais que terão competência para apreciar os 
litígios entre proprietários e arrendatários e fazer avaliações dos prédios. Propõe que o 
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representante da Câmara na Comissão seja o Sr. Vereador José Manuel Pratas e que se 
remete a proposta à Assembleia Municipal para aprovação das taxas constantes no decreto-lei. -     
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que sobre a questão das taxas afirmou considerar 
que o novo regime irá executar várias suposições, seguinte a formas dos custos judiciais, que 
não são nada baratos, principalmente em casos anteriores a 1990, em que os contratos têm 
rendas muito baixas, e olhando à realidade do município de Azambuja, haverá casos muito 
delicados em matéria de arrendamento. É da opinião que a Câmara deveria incentivar as 
pessoas a resolver este tipo de situações através de melhor ponderação nos custos do recurso 
da Comissão Arbitral. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que, estas taxas serão aplicadas numa fase inicial, até porque 
são pagas pelas duas litigantes e porque tem informação que ANMP ainda não concluiu as 
negociações com o Governo, com vista a existirem contrapartidas para os municípios. -------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 83 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 4  – Declaração de Interesse Público Municipal – Proposta nº 27 / VP / 2006 ----------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre declarou-se impedido de participar na discussão e votação da 
proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que é atribuição das autarquias locais promover o bem-estar social das populações;------------ 
--- Que a instalação de mais um estabelecimento de apoio social, nunca é demais no nosso 
concelho;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que vai criar postos de trabalho para a zona norte do concelho;--------------------------------------- 
--- O pedido apresentado pela Comissão Instaladora do Centro Social de Tagarro, que junto se 
anexa; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara considere ser de interesse público, a construção de um Centro Social de Apoio 
a Idosos e Apoio à Infância, a construir em Tagarro, freguesia de Alcoentre.” -------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta pretende que a Câmara considere 
de interesse público municipal a construção do centro social de apoio a idosos e a crianças em 
Tagarro, uma vez que é condição fundamental para que a Reserva Agrícola do Ribatejo e Oeste 
permita a sua construção em terrenos florestais.--------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 27 / VP-LS / 2006 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 5  – Isenção de Pagamento de Taxas – Proposta nº 28 / VP / 2006 ------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64º da Lei das Autarquias Locais é da 
competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Igreja Evangélica – Assembleia de Deus de Azambuja é uma Instituição Religiosa sem 
fins lucrativos e de cariz social.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Igreja Evangélica – Assembleia de Deus de Azambuja, sita em Maçussa, fique isenta 
de pagamento das taxas de execução de ramal e colocação de contador.” ----------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta visa a isenção da Igreja Evangélica, em 
Maçussa, de pagamento das taxas de execução de ramal e colocação de contador.-----------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou o facto de uma associação de natureza religiosa, 
local de culto, promover no município fins de interesse público.-------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vice-presidente informou já terem sido aprovadas isenções de outras igrejas, 
salvaguardando o tratamento igual por parte da Câmara, propõe que a proposta seja alterada e 
que o considerando fique com a seguinte redacção: “que nos termos da alínea a), do nº 4, do 
art. 64º da Lei das Autarquias Locais é da competência da Câmara deliberar sobre formas de 
apoio a entidades e organismos legalmente existentes”.----------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 28 / VP-LS / 2006 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 6  – Recursos Humanos: Processos Disciplinares---------------------------------------------- 
 – Proposta Nº 14 / V-JMP / 2006 -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Relatório elaborado no âmbito do Processo Disciplinar 8/2006, instaurado contra o arguido 
António Augusto Santos Duarte; ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja é o órgão competente para aplicar a funcionários ou 
agentes penas disciplinares, conforme o disposto no artigo 18º e artigo 67º, nº 1, ambos do 
Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro; -------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara aprove aplicação da pena de suspensão por 30 dias conforme proposto nos 
termos do relatório que junto se anexa. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Por último, deve o arguido comparecer junto do Gabinete de Saúde e Acção Social no prazo 
de 10 dias, após notificação da decisão, para acompanhamento e aconselhamento, uma vez que 
poderá o mesmo sofrer de doença relacionada com alcoolismo.------------------------------------------- 
--- Que a pena fique suspensa durante um ano nos termos do nº 2, do art. 33º do DL 24/84.” ----- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que, tanto a Proposta nº 14, como a nº 15, 
vêm ao abrigo do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, 
Regional e Local, que no seu artigo 24º (Suspensão) refere que: “1 – A pena de suspensão será 
aplicável aos funcionários e agentes em caso de negligência grave ou grave desinteresse pelo 
cumprimento de deveres profissionais, nomeadamente quando: b) comparecerem ao serviço em 
estado de embriaguez ou sob efeito de estupefacientes ou drogas equiparadas.”, por isso 
propõe que seja aplicada a pena de suspensão por 30 dias, sem vencimento, na condição de 
ser prestado, aos dois funcionários, todo o apoio do Gabinete de Acção Social para receberem 
tratamento, tal como aconteceu com outros dois funcionários que foram tratados de problemas 
com o álcool, no Hospital de Júlio de Matos. --------------------------------------------------------------------     
--- O Sr. Vereador António José Matos iniciou por dizer que estes casos, devem ser tratados 
com o máximo sigilo, por isso entende que deveriam ser discutidos em sessões privadas do 
Executivo da Câmara e apenas votadas nas reuniões públicas. ------------------------------------------- 
--- Continuou dizendo que nestes casos, em que os funcionários são primários, têm as 
respectivas folhas de serviço limpas, considera que a pena é muito pesada, deveria a Câmara 
optar por ajudar em vez de punir, até porque a suspensão sem vencimento, irá punir o 
funcionários e toda a sua família, deveria ser dada uma segunda oportunidade. ---------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu ter total conhecimento das exigências em relação à 
medicina no trabalho e entende que a Câmara seria cumprir a legislação, ou por conta própria 
ou em conjunto com a CULT. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Também entende que a Câmara antes de punir, deveria prevenir, através do 
encaminhamento para o tratamento, de modo a ser dada oportunidade do trabalhador corrigir o 
seu comportamento, uma vez que o registo disciplinar dos funcionários estavam limpos não 
deveria recorrer a medidas sancionatórias de natureza disciplinar, apesar que concordar com a 
conduta grave exercida pelos funcionários.---------------------------------------------------------------------- 
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--- Acrescentou que a Câmara deve ter mais cuidado em acautelar o direito à privacidade dos 
funcionários, pois neste tipo de situações, não é de todo aceite um comportamento laxista.-------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas concordou com as intervenções anteriores e sugeriu que, 
devido á situação social das duas famílias e porque o interesse primordial da Câmara será 
ajudar estes dois funcionários, propõe que, nas duas propostas, a pena de suspensão durante 
30 dias fique suspensa durante um ano, permitindo assim que, se durante um ano os 
funcionários não negligenciarem o serviço, não terão que cumprir pena, caso contrário terão que 
arcar com todas as consequências desta deliberação. ------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação secreta foi a Proposta n.º 14 / V-JMP / 2006 aprovada com seis 
votos Sim e um voto Não.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

– Proposta Nº 15 / V-JMP / 2006 -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Relatório elaborado no âmbito do Processo Disciplinar 9/2006, instaurado contra o arguido 
João António Figueiredo Marcelino; ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja é o órgão competente para aplicar a funcionários ou 
agentes penas disciplinares, conforme o disposto no artigo 18º e artigo 67º, nº 1, ambos do 
Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro; -------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara aprove aplicação da pena de suspensão por 30 dias conforme proposto nos 
termos do relatório que junto se anexa. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Por último, deve o arguido comparecer junto do Gabinete de Saúde e Acção Social no prazo 
de 10 dias, após notificação da decisão, para acompanhamento e aconselhamento, uma vez que 
poderá o mesmo sofrer de doença relacionada com alcoolismo.------------------------------------------- 
--- Que a pena fique suspensa durante um ano nos termos do nº 2, do art. 33º do DL 24/84.” ----- 
--- Uma vez posta a votação secreta foi a Proposta n.º 15 / V-JMP / 2006 aprovada com seis 
votos Sim e um voto Não.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 7  – Normas de Atribuição de Bolsas de Estudo e Mérito – Proposta nº 32 / V-ML / 

2006--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e as Normas que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que ao Município de Azambuja incubem atribuições nos domínios da 
Educação – cfr. al. d) do art. 13º da Lei 159/99 de 14 de Setembro; -------------------------------------- 
--- Considerando que apesar de ser apenas competência da Câmara Municipal de Azambuja 
comparticipar no apoio às crianças da educação pré-escolar e aos alunos do ensino básico, esta 
entende dever estender a sua actuação a outros níveis, e bem assim, tentar, no âmbito das suas 
competências desenvolver acções no sentido do desenvolvimento cultural e educativo do 
Concelho – cfr. al. d) do art. 19º e nº 3 do art. 23º, todos da Lei 159/99 de 14 de Setembro e al. l) 
do nº 1 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar sobre a 
atribuição de auxílios económicos a estudantes – cfr. al. d) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 
18 de Setembro alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro;---------------------------------------------- 
--- Considerando a necessidade de potenciar a criação de meios adequados ao sucesso escolar 
e a promoção do Princípio da educação/ formação dos jovens do Concelho;--------------------------- 
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--- Considerando que, lamentavelmente, ainda um número significativo de agregados familiares 
não possui capacidade económica para custear estudos de nível superior aos seus educandos; - 
--- Considerando que premiar o mérito poderá constituir um incentivo ao estudo/ educação e à 
preparação curricular e técnica dos jovens do nosso Concelho;-------------------------------------------- 
--- Considerando, por último, que é competência da Câmara Municipal de Azambuja exercer as 
demais competências tendo em vista o prosseguimento normal das atribuições do município – 
cfr. al. d) do art. 7º da Lei 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja aprove as Normas que se anexam.”------------------------ 
--- Normas de Atribuição ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Bolsas de Estudo e de Mérito do Município de Azambuja ------------------------------------------------ 
--- Disposições Gerais ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (objecto) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Pelo presente é criada a Bolsa de Estudo e a Bolsa de Mérito, seguindo o seu regime 
específico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (objectivos)----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A criação das Bolsas de Estudo e Bolsas de Mérito têm como objectivos gerais:--------------- 
--- a) Incentivar o empenhamento nas actividades escolares e premiar o desempenho dos 
Estudantes do Município que ingressem ou frequentem o Ensino Superior;----------------------------- 
--- b) Incentivar os alunos oriundos de famílias carenciadas, partindo do pressuposto que o 
percurso escolar destes jovens poderá ter dificuldades acrescidas, quer no acesso ao ensino e 
aos elementos e materiais inerentes, quer à manutenção no circuito e percurso escolares; -------- 
--- c) Valorizar os estudantes que, através do seu investimento pessoal, directa ou 
indirectamente contribuam para a promoção, fortalecimento e desenvolvimento do Concelho. ---- 
--- 2. A criação das Bolsas de Estudo e Bolsas de Mérito tem como objectivos específicos: -------- 
--- a) Incentivar os estudantes a prosseguir a sua formação académica;--------------------------------- 
--- b) Contribuir para a formação de quadros superiores no Concelho de Azambuja; ----------------- 
--- c) Apoiar os Estudantes do Ensino Superior nas despesas inerentes à aquisição de material 
didáctico essencial ao seu aproveitamento escolar; ----------------------------------------------------------- 
--- d) Premiar o esforço académico; ------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) Valorizar e potenciar o trabalho dos Alunos do Concelho oriundos de famílias com 
menores recursos económicos, partindo do pressuposto que estes têm maior dificuldade de 
acesso aos canais de informação/ educação/ formação.----------------------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (âmbito de intervenção e aplicação) --------------------------------------------------------------------------- 
--- As Bolsas objecto do presente acervo de Normas são dirigidas a estudantes residentes no 
Município de Azambuja que ingressem ou frequentem o Ensino Superior, e que tenham obtido 
aproveitamento em todas as disciplinas que componham o ano lectivo a cuja atribuição digam 
respeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (candidatura) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Cada candidatura será objecto de Requerimento e deverá ser obrigatoriamente a entrega 
dos seguintes documentos:------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a) Requerimento inicial solicitando a Bolsa de Estudo ou de Mérito; ---------------------------------- 
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--- b) Atestado de Residência emitido pela respectiva Junta de Freguesia da área de residência;- 
--- c) Certificado de habilitações literárias, emitido pela competente Instituição de Ensino, 
registado no ano lectivo em causa, do qual conste o elenco de disciplinas que compõem o ano 
frequentado, respectivas classificações e média final; -------------------------------------------------------- 
--- d) Certificado de matrícula, emitido pela competente Instituição de Ensino; ------------------------- 
--- e) No acto da candidatura o requerente deverá apresentar o Bilhete de Identidade e Cartão 
de Contribuinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. No caso específico da Bolsa de Estudo, o Requerente deverá ainda instruir o pedido com 
certidão da última declaração de IRS (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares) 
disponível – do agregado familiar ou do próprio Requerente caso seja trabalhador-estudante. ---- 
--- 3. A Câmara Municipal de Azambuja poderá requerer outros documentos ou diligências com 
vista a atestar a veracidade das declarações ou aplicabilidade das presentes Normas.-------------- 
--- 4. O Requerimento inicial solicitando a atribuição de Bolsa referido no nº 1 será subscrito pelo 
Candidato/ Requerente – ou no caso deste ser menor pelos seus Pais ou Encarregados de 
Educação – e deverá conter o nome completo do Interessado, filiação, data de nascimento, 
estado civil, profissão, residência e, especificamente, a Bolsa a que se candidata – de Estudo ou 
de Mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Das Bolsas de Estudo--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (atribuição e valor) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Serão atribuídas anualmente 15 (quinze) Bolsas de Estudo – 5 de ingresso e 10 de 
frequência do Ensino Superior, todas destinadas a alunos cujo rendimento per capita do 
respectivo agregado familiar não ultrapasse os 350,00€ (trezentos cinquenta euros).---------------- 
--- 2. O valor da Bolsa referente ao ano lectivo de 2006/ 2007 será de 1200€ (mil e duzentos 
euros), podendo ser alterado anualmente.----------------------------------------------------------------------- 
--- 3. O valor de rendimento per capita referido no nº 1 será apurado pelos serviços da Câmara 
Municipal de Azambuja de acordo com a declaração referida no nº 2 da Norma Quarta, sem 
prejuízo do disposto no nº 3 da mesma Norma, podendo ser alterado anualmente.------------------- 
--- Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (período de candidatura e atribuição) ------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O período de candidatura a Bolsas de Estudo decorre entre o dia 2 e o dia 16 de Outubro 
do ano a que dizem respeito. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. As 10 Bolsas de Estudo de Frequência serão atribuídas no início do ano lectivo, sendo que 
a sua liquidação será efectuada em 3 tranches de 400€ cada, ao Interessado – caso seja maior 
– ou aos Encarregados de Educação. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. Cada tranche de 400€ será liquidada pelos serviços da Câmara Municipal de Azambuja no 
início de cada um dos trimestres do ano lectivo, ou seja, Outubro, Janeiro e Abril.-------------------- 
--- 4. As 5 Bolsas de Estudo de Ingresso serão atribuídas no início do ano lectivo, sendo a sua 
liquidação efectuada na totalidade, após a publicitação dos resultados. --------------------------------- 
--- Das Bolsas de Mérito---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sétima ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (atribuição, condições específicas de acesso e valor)----------------------------------------------------- 
--- 1. O período de candidatura a Bolsas de Mérito decorre entre o dia 2 e o dia 16 de Outubro, 
respeitando ao ano lectivo transacto. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Serão atribuídas 10 Bolsas de Mérito, sendo 5 de ingresso e 5 de frequência do Ensino 
Superior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 3. Só se poderão candidatar à atribuição de Bolsas de Mérito Estudantes cuja média final do 
ano lectivo a que a Bolsa se refere seja igual ou superior a 14 valores. ---------------------------------- 
--- 4. O valor anual de cada Bolsa é de 600€ (seiscentos euros), podendo ser alterado 
anualmente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Oitava ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (período de atribuição) -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A liquidação das Bolsas de Mérito será efectuada na totalidade ao interessado – caso seja 
maior – ou aos Encarregados de Educação. -------------------------------------------------------------------- 
--- Disposições Finais ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (selecção e exclusão na atribuição)---------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Nas situações em que os pedidos de Bolsas sejam superiores ao limite estabelecido, serão 
consideradas as seguintes condições de preferência por ordem decrescente de importância: ----- 
--- 1ª Melhor classificação escolar obtida no ano lectivo correspondente;-------------------------------- 
--- 2ª Menor rendimento per capita do agregado familiar; ---------------------------------------------------- 
--- 3ª Os rendimentos dos respectivos agregados familiares serem provenientes de pensões de 
reforma ou sobrevivência;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4ª Melhor classificação escolar obtida no ano lectivo anterior. ------------------------------------------ 
--- 2. Os estudantes que recebam subsídios ou Bolsas de outra entidade não se poderão 
candidatar às Bolsas de Mérito promovidas por esta Autarquia.-------------------------------------------- 
--- Décima---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (recepção das Bolsas) -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As Bolsas concedidas em dinheiro serão liquidadas aos Interessados maiores de 18 anos ou, 
no caso daqueles serem menores, aos respectivos Encarregados de Educação. --------------------- 
--- Décima Primeira---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As falsas declarações prestadas à Câmara Municipal de Azambuja pelo Bolseiro ou seu 
representante, constituem causa de reembolso imediato da quantia recebida a qualquer título. --- 
--- Décima Segunda --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (lista final) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Em função das presentes Normas, ordenar-se-á Lista dos Candidatos a Bolseiros, que estará 
patente na Divisão de Educação, Juventude e Tempos Livres da Câmara Municipal de 
Azambuja.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a Câmara tem promovido e potenciado um 
conjunto de iniciativas e meios para melhorar o sucesso escolar dos alunos do concelho. De 
entre essas medidas está a atribuição de bolsas de estudo, para famílias que não têm 
capacidade de custear a educação superior dos seus educandos, e a atribuição de bolsas de 
mérito, para alunos que se destacaram obtendo notas elevadas. As normas são aprovadas 
anualmente pois têm sido melhoradas desde o primeiro ano em que foram atribuídas as bolsas.- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referiu que a sua divergência com esta proposta é de 
natureza política e prende-se apenas com o facto de ser defensor do ensino superior gratuito, 
mas como não há perspectivas de tal acontecer, considera positivo que alguns estudantes do 
concelho possam ser ajudados a completar a sua formação superior.------------------------------------     
--- Uma vez postas votação foram a Proposta n.º 32 / V-ML / 2006 e as Normas aprovadas por 
maioria com seis votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU). ----- 
Ponto 8  – Acordo com as Juntas de Freguesia na Área da Educação – Proposta nº 34 / V-

ML / 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Tendo em conta:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 1. que é da responsabilidade da autarquia, ao abrigo do Dec. Lei nº 159/99, art. 19º, ponto 3, 
alínea c), o fornecimento de refeições nos estabelecimentos de ensino Pré-escolar e 1º Ciclo;---- 
--- 2. que as Juntas de Freguesia, pelo facto de se encontrarem mais próximas da realidade, têm 
uma mais rápida capacidade de dar resposta a aspectos inerentes ao funcionamento dos 
refeitórios;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja delibere aprovar que as despesas de gás 
relacionadas com o funcionamento de refeitórios sejam suportadas pelas freguesias e 
posteriormente reembolsadas pela Câmara Municipal de Azambuja. ------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que, no âmbito da delegação de competências, na 
área de educação, para os municípios, está incluído o fornecimento de refeições nos 
estabelecimentos de ensino pré-escolar e 1º ciclo. Estando as Juntas de Freguesia mais 
próximo desta realidade, o que proporciona uma resposta mais célere, propõe que as despesas 
de gás para fornecimento de refeições sejam suportadas pelas Juntas e posteriormente 
reembolsadas pela Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 34 / V-ML / 2006 aprovada por unanimidade.--------- 
Ponto 9  – Centro Social e Paroquial de Alcoentre – Protocolo – Proposta nº 36 / V-ML / 

2006---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Tendo em conta:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. que a gestão dos estabelecimentos de Educação pré-escolar são atribuição do Município, 
de acordo com o artº 13, alínea d) do Dec. Lei 159/99;------------------------------------------------------- 
--- 2. a abertura do Jardim-de-Infância de Manique do Intendente; ---------------------------------------- 
--- 3. a apetência do Centro Social e Paroquial de Alcoentre para o desempenho de funções de 
acompanhamento e assistência social; --------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja delibere aprovar o Protocolo anexo com o Centro 
Social e Paroquial de Alcoentre.”----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Protocolo------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Entre o Município de Azambuja, o Centro Social e Paroquial de Alcoentre e o Agrupamento 
de Escolas do Alto Concelho---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a Educação é atribuição do Município e competência da Câmara Municipal 
a construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-escolar, tal 
como previsto nos artigos 13º, alínea d) e 19º da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro;----------------- 
--- Considerando que constitui objectivo da Câmara Municipal de Azambuja a conclusão do 
Jardim-de-infância e A.T.L. de Manique do Intendente, de acordo com o ponto 06.01.01. do 
Plano das Actividades Municipais para 2006; ------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando a apetência do Centro Social e Paroquial de Alcoentre para o desempenho de 
funções de acompanhamento e de assistência social, inerentes ao seu objecto e fins sociais;----- 
--- Considerando a boa prática existente de cooperação institucional entre o Centro Social e 
Paroquial de Alcoentre e o Município de Azambuja;----------------------------------------------------------- 
--- O Município de Azambuja, pessoa colectiva 506 821 480, adiante designado como Município, 
aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim António Neves Ramos,---- 
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--- O Centro Social e Paroquial de Alcoentre, contribuinte fiscal nº 501 658 637, adiante 
designado por Centro Social e Paroquial, representado pelo seu Presidente, Pe. Paulo Jorge 
Ferregatão Neves Figueira ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Agrupamento de Escolas do Alto Concelho, pessoa colectiva nº 600 074 935, adiante 
designado por Agrupamento, representado pelo Presidente do Conselho Executivo, Dr. António 
Augusto Monteiro Dias,----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Celebram o presente Protocolo, o qual se rege pelas seguintes cláusulas:-------------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Objecto e âmbito --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Pelo presente protocolo o Centro Social e Paroquial obriga-se a assegurar o fornecimento de 
refeições aos utentes do Jardim-de-Infância e da Escola Básica do 1º Ciclo de Manique do 
Intendente, bem como o acompanhamento e cuidado dos alunos do mesmo, sob a indicação e 
orientação do Município e do Agrupamento, nos termos adiante descritos e de acordo com as 
disposições legais aplicáveis. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Refeições ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. O Centro Social e Paroquial obriga-se a fornecer aos utentes do refeitório do Jardim-de-
Infância de Manique do Intendente uma refeição diária à hora de almoço, composta por sopa, 
prato principal de carne ou peixe, pão e sobremesa, podendo esta consistir em fruta, doce ou 
iogurte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. As refeições a fornecer destinam-se a um universo previsível de 50 alunos do Jardim-de-
Infância e 34 alunos da Escola Básica do 1º Ciclo de Manique do Intendente. ------------------------- 
--- 3. O Centro Social e Paroquial elaborará uma ementa semanal, descrevendo a composição 
da refeição correspondente a cada dia, a qual será comunicada ao Município e afixada em local 
visível no primeiro dia da semana a que a mesma se refere. ----------------------------------------------- 
--- 4. Na elaboração da ementa, o Centro Social e Paroquial diligenciará no sentido de garantir 
que as refeições servidas sejam variadas e adequadas às necessidades nutricionais específicas 
dos utentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 5. Na preparação, confecção e disponibilização das refeições, bem como na manutenção e 
cuidado do refeitório, o Centro Social e Paroquial obriga-se a respeitar as normas de higiene e 
segurança alimentar e de controlo de qualidade aplicáveis. ------------------------------------------------- 
--- 6. O Centro Social e Paroquial elaborará diariamente um relatório sobre as refeições 
fornecidas, conforme modelo constante do Anexo I ao presente Protocolo, e que dele faz parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Equipamento e instalações -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Para o serviço de refeições objecto do presente protocolo, o Centro Social e Paroquial 
utiliza equipamento de cozinha e utensílios disponibilizados pelo Município, cabendo àquele a 
conservação e manutenção dos mesmos em boas condições, salvo o desgaste normal causado 
por uma utilização cuidada e diligente. --------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. O Centro Social e Paroquial é responsável pela limpeza corrente e arrumação dos 
equipamentos e instalações afectos ao serviço de cozinha.------------------------------------------------- 
--- 3. Para tal o Município colocará uma porta tipo fole (atendendo a todas as medidas de 
segurança) à entrada do refeitório/ cozinha, que estará fechada fora do horário das refeições, e 
cuja chave ficará na responsabilidade do Centro Social e Paroquial. ------------------------------------- 
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--- 4. As despesas relativas ao consumo de gás correm por conta do Centro Social e Paroquial, 
correndo por conta do Município as despesas referentes ao consumo de água e electricidade. --- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Recursos Humanos------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. O Centro Social e Paroquial assegura a colocação dos meios humanos necessários ao 
normal e regular desempenho das funções que lhe cabem no âmbito do presente protocolo. ------ 
--- 2. Desta forma, o Centro Social e Paroquial obriga-se a disponibilizar do seu quadro de 
pessoal duas auxiliares de acção educativa e uma auxiliar de serviços gerais para 
acompanhamento dos utentes do Jardim-de-Infância, sendo responsável pela substituição 
destas em caso de ausência, verificada ou previsível, por período superior a 3 dias.----------------- 
--- 3. Compete ao Agrupamento a orientação do serviço prestado quanto aos seguintes 
aspectos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Modo, lugar e duração de trabalho, segurança, higiene e saúde no trabalho; ------------------- 
--- b) Elaborar o horário de trabalho e marcar o período de férias;----------------------------------------- 
--- c) Definir objectivos; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Avaliação de desempenho;----------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) Orientação pedagógica; --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. Na qualidade de entidade patronal o Centro Social e Paroquial aceita como referentes ao 
seu poder de direcção as orientações de trabalho emitidas pelo Agrupamento, para todos os 
efeitos legais ou contratuais. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Participação financeira-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Pelas obrigações assumidas no âmbito do presente protocolo, o Centro Social e Paroquial 
recebe do Município as seguintes verbas: ----------------------------------------------------------------------- 
--- a) €1.931,56 (mil, novecentos e trinta e um euros e cinquenta e seis cêntimos) por cada mês 
de duração do protocolo, paga mensalmente; que será transferida para o Centro Social e 
Paroquial ao dia 25 (vinte e cinco) de cada mês;--------------------------------------------------------------- 
--- b) € 1,80 (um euro e oitenta cêntimos) por cada refeição servida, paga mensalmente, de 
acordo com o relatório a que se refere o Número 6 da Cláusula segunda. ------------------------------ 
--- Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Vigência -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente protocolo tem a duração de um ano em vigor imediatamente após a sua 
assinatura.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que com a abertura do jardim-de-infância de Manique 
do Intendente torna-se necessário celebrar um protocolo com o Centro Social e Paroquial de 
Alcoentre para que se estabeleça uma parceria em termos de fornecimento de refeições e para 
colocação de duas auxiliares de acção educativa.------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas votação foram a Proposta n.º 36 / V-ML / 2006 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 10 – Atribuição de Apoios Financeiros: ------------------------------------------------------------- 
 – Transporte de Deficientes – Proposta nº 29 / VP / 2006 ---------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- No âmbito do quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias 
locais estabelecido pelo Dec. Lei nº 159/99 lhes compete “apoiar o desenvolvimento de 
actividades complementares de acção educativa”, bem como “participar na prestação de 
cuidados de saúde continuados no quadro de apoio social à dependência”;---------------------------- 
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--- Existem jovens portadores de deficiência, residentes no Concelho, a frequentar cursos de 
formação profissional no Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor – Caldas da Rainha;--- 
--- Não existe o mesmo tipo de oferta educativa no Concelho de Azambuja;---------------------------- 
--- As famílias destes jovens não têm capacidade económica para suportar a totalidade dos 
custos de deslocação; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal de Azambuja tem apoiado estes jovens e famílias nos anos lectivos 
anteriores; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Que a Câmara Municipal de Azambuja delibere atribuir um apoio financeiro no valor de 
1090€/ mês às famílias dos 3 jovens (G. Alves, C. Santos e D. Santos) de forma a assegurar o 
transporte para o Centro no ano lectivo 2006/ 2007; ---------------------------------------------------------- 
--- 2. Que o referido valor que permite assegurar o transporte na deslocação para as Caldas da 
Rainha dos 3 jovens seja dividido por cada uma das famílias (363,50€); -------------------------------- 
--- 3. Que cada uma das famílias se comprometa a entregar no DISC – Divisão de Saúde e 
Acção Social, comprovativo da despesa efectuada.----------------------------------------------------------- 
--- A despesa inscreve-se e tem cabimento na RO 06/04.08.02, CP 08.02.10.” ------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa apoiar o transporte de três 
jovens portadores de deficiência, da freguesia de Alcoentre, que frequentam cursos de formação 
profissional em Caldas da Rainha, uma vez que no concelho não existe oferta de formação 
nesta área.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 29 / VP-LS / 2006 aprovada por unanimidade. ------- 

– Expo Rainha – Proposta nº 35 / V-ML / 2006 ------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a realização da Expo-Rainha – Feira Columbófila que envolve um número superior a 10.000 
pessoas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- as despesas efectuadas com a edição de 2005 e a incapacidade financeira para realizar a 
edição deste ano; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a mesma envolve na organização três entidades concelhias de idoneidade indiscutível, a 
saber: Grupo Columbófilo Vilanovense, União Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha e 
Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha.-------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição, de apoio financeiro no valor de 5.000 euros para fazer face às despesas de 
realização da Expo-Rainha – Feira Columbófila 2005 e 2006. ---------------------------------------------- 
--- Após a realização da Feira, deverá ser presente à Câmara relatório das despesas 
efectuadas.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro no valor de 5.000€ para fazer face às despesas de realização da Expo-Rainha, 
edições de 2005 e 2006. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos sugeriu que seja acrescentado na proposta que as 
colectividades ficam obrigadas a apresentar na Câmara comprovativo de todas as despesas 
efectuadas com a realização do evento. ------------------------------------------------------------------------- 
--- A sugestão foi aceite por todo o Executivo e a proposta foi alterada.---------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 35 / V-ML / 2006 aprovada por unanimidade. ------  

– UDR de Vila Nova da Rainha – Proposta nº 80 / P / 2006 --------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- que a União,  Desporto e Recreio (U.D.R.) de Vila Nova da Rainha solicitou a atribuição de 
um subsídio no sentido de fazer face às graves dificuldades financeiras que atravessa;------------- 
--- que a U.D.R. tem desenvolvido um importante papel na dinamização cultural e desportiva em 
Vila Nova da Rainha.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição à União, Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha de um subsídio de 5.000 
(cinco mil) euros, destinados à reparação do telhado, tecto falso e outras pequenas intervenções 
na sua sede. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Deve a U.D.R. apresentar relatório sobre a execução destas obras.” --------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro, no 
valor de 5.000€, para reparação do telhado, tecto falso e outras reparações na sede da UDR de 
Vila Nova da Rainha. Acrescentou que à semelhança da proposta anterior, também devia ser 
solicitado à colectividade relatório de execução das obras.-------------------------------------------------- 
--- A sugestão foi aceite por todo o Executivo e a proposta foi alterada.---------------------------------- 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 80 / P / 2006 aprovada por maioria com cinco votos 
a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD). --------------------------------- 

– Casa do Povo de Aveiras de Cima – Proposta nº 82 / P / 2006 ------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas declarou não participar na discussão e votação da 
proposta, por pertencer aos corpos dirigentes da Instituição. ----------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que o Grupo de Teatro da Casa do Povo de Aveiras de Cima tem representado 
brilhantemente o Concelho de Azambuja, tendo inclusive ficado em primeiro lugar em dois 
concursos de Teatro do I.N.A.T.E.L.;------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que o anfiteatro da Casa do Povo de Aveiras de Cima requer a instalação de alguns 
equipamentos por forma a garantir as melhores condições para a prática de Teatro;----------------- 
--- Que, para o efeito, foi solicitado apoio financeiro pela Casa do Povo de Aveiras de Cima; ------ 
--- Que a Câmara solicitou orçamento para diversos equipamentos ao nível da iluminação.-------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição à Casa do Povo de Aveiras de Cima de um subsídio de 3.957€ (três mil, 
novecentos e cinquenta e sete euros) para a aquisição dos equipamentos constantes da 
proposta da empresa que apresentou preços mais baixos (Apogeu/ Avitel/ Stagecom).” ------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro, à 
Casa do Povo de Aveiras de Cima, no valor de 3.957€, para a aquisição de equipamentos de 
iluminação que garantam melhores condições de trabalho para o Grupo de Teatro da 
colectividade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 82 / P / 2006 aprovada por unanimidade.-------------- 
Ponto 11 – Proposta nº 84 / P / 2006 --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja apresentou e viu homologada, em 07 de Setembro, a 
candidatura respeitante ao III QCA-POLIS (Anexo 1): -------------------------------------------------------- 
--- Eixo Prioritário 2. Acções Integradas de Base Territorial ------------------------------------------------- 
--- Medida 2.1 Qualificação das Cidades e Requalificação Metropolitana – Componente 
Territorial----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Projecto – “Reordenamento Urbano do Núcleo Central de Azambuja” -------------------------------- 
--- Investimento Elegível: 2.184.770,67€ ------------------------------------------------------------------------- 
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--- Comparticipação: 1.201.623,87 € (841.136,71€ para 2006) --------------------------------------------- 
--- que, aquando da elaboração do orçamento e PPI tinha já sido considerada a parte da 
despesa inerente ao Município, acção do plano: 0202 0201 (Anexo 2); ---------------------------------- 
--- os princípios de execução orçamental subjacentes à aplicação do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 
22 de Fevereiro (POCAL), nomeadamente na alínea a), do ponto 2.3.4.2.; ----------------------------- 
--- que a necessária modificação ao orçamento, nos termos do ponto 8.3.1.4. do POCAL, deve 
revestir a forma de uma Revisão Orçamental. ------------------------------------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a aprovação de uma Modificação Orçamental, materializada na 2ª Revisão ao Plano 
Plurianual de Investimentos e aos Orçamentos da Receita e da Despesa, nos termos da alínea 
c), do nº 2, do art. 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, revista e republicada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. que a deliberação a aprovar esta proposta seja sujeita à aprovação da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea a), do nº 6, do art. 64º conjugado com a alínea b) do nº 2, do 
art. 53º do citado diploma.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que foi comunicado à Câmara a homologação da quinta 
candidatura do POLIS (reordenamento urbano do núcleo central de Azambuja), o que implica 
uma revisão orçamental, no sentido da verba ser inscrita no orçamento municipal. Acrescentou 
que também foi recebida informação da DGAL relativa à expropriação dos terrenos para o 
parque de estacionamento do Centro de Saúde de Azambuja.--------------------------------------------- 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 84 / P / 2006 aprovada por unanimidade.-------------- 
Ponto 12 – Informações ------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.1. Manuel Rodrigues – Advogado --------------------------------------------------------------------------- 
--- “Parecer – Referendo Local. Aspectos do seu Regime, datado de 7 de Setembro de 2006 ----- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
12.2. Câmara Municipal de Azambuja -------------------------------------------------------------------------- 
--- “Foi dada Informação à Câmara que, por lapso, aquando do processo de atribuição de 
números às propostas apresentadas em reuniões do Executivo, duas propostas ficaram com o 
mesmo número, pelo que, à proposta Nº 66 / P / 2006 teve que ser atribuído o Nº 78.--------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA --------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezanove horas e quinze 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
   


