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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 13 DE MAIO DE 2008. --------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e vinte minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Ramos 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 António José Costa da Cruz, 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. Vice-presidente informou que irá presidir à presente reunião até à chegada do Sr. 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informou ainda que a Sra. Vereadora Ana Ferreira será substituída, na presente reunião, pelo 
Sr. Vereador António José Costa da Cruz.-----------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Luís Santos pretendendo saber da resposta à carta que entregou há cerca de 
dois meses em sessão de Câmara. -------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente referiu que segundo informação do Sr. Presidente o ofício de resposta 
da Câmara já foi enviado.--------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Luís Santos acrescentou começar a acreditar nos boatos que dizem que a Câmara 
apenas funciona na base da corrupção, pois não se justifica que a resposta dos serviços 
demorem 2 meses, uma vez que o seu estabelecimento dista 100 metros da Câmara.--------------  
--- O Sr. Vice-presidente aconselhou a haver cuidado com as palavras utilizadas pois a Câmara 
e os seus funcionários não são corruptos e a apreciação dos processos demora sempre algum 
tempo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entretanto o Sr. Presidente passou a presidir a reunião. -------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Jorge Carvalho agradecendo todo o apoio da Câmara na sua actividade de 
empresário da Praça de Toiros. Informou ainda que, quando iniciou a actividade na Praça de 
Toiros haviam dívidas, que foram todas pagas durante a sua gerência.----------------------------------  
--- Distribuiu documentação/ fotografias acerca do assunto que pretende expor. Como é de 
conhecimento público, adquiriu através de uma empresa o “Porto Salazar” para implementação 
de parte da sua ganadaria mas foi constatando que existem uma série de hortas à volta da 
propriedade, com aspecto de bairros de lata. Existem também bons exemplos e por isso solicita 
que a Câmara, através dos Serviços de Urbanismo, crie uma estrutura/ modelo de vedações 
para todas as hortas ficarem em conformidade. Existem também um conjunto de construções 
clandestinas, para as quais solicita intervenção da Câmara. Como defensor de hortas nunca se 
opôs a esta actividade mas tem que discutir juridicamente com a Câmara o facto de, os terrenos 
serem propriedade da Câmara mas a vala ser da sua propriedade e por isso demarcou a 
propriedade e em concordância com a Câmara limpou a vala. Até há um ano as coisas 
funcionaram devidamente mas com a construção de um dique por três dos proprietários de 
terrenos, está impedido que a água entre na sua propriedade, impedindo o tratamento devido 
dos seus animais e aquando de cheias, a área fica completamente inundada. Solicitou que a 
Câmara limpe o restante da vala e informou que pretende acabar a vedação da sua propriedade, 
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comprometendo-se a fornecer água a todas as pessoas que têm hortas. Em alternativa pode 
vender toda a sua propriedade à Câmara para implementação de hortas em todo o terreno.-------   
--- O Sr. Presidente respondeu estar disponível para fazer uma visita guiada de modo a inteirar-
se de toda a situação. Informou já ter solicitado um relatório aos serviços de fiscalização da 
Câmara que em princípio já estará concluído. Sobre as construções clandestinas detectadas, a 
Câmara terá que actuar de acordo com a Lei no que diz respeito à sua demolição porque 
nalguns casos são feitas de má fé, pois por dentro de uma estrutura de chapa, aparece uma 
parede de tijolo. Relativamente à poluição e intervenções abusivas na linha de água é matéria de 
intervenção da GNR do Ambiente. A normalização das hortas é também um desejo da Câmara, 
por isso irá estudar uma forma de actuação, depois de efectuado levantamento.----------------------      
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Presidente fazendo um esclarecimento acerca da campanha publicitária de 
promoção, desenvolvimento e atracção de investimento para o Concelho. Sobre o novo logótipo 
pretende que fique claro que o brasão do Concelho de Azambuja é imutável por desejo da 
Câmara e o novo logótipo é para substituição da onda. Relativamente ao pagamento de 20.000€ 
diz respeito à criação e desenvolvimento do logótipo, à declinação do logótipo para cadernos de 
normas estacionárias e materiais de campanha, à definição das estratégias, à criação de 
outdoors, muppies, folhetos, mascote e brochura institucional e para a criação e gestão do 
website durante um ano e desenvolvimento e implementação em backoffice e para as artes finais 
de todos os materiais utilizados na campanha. -----------------------------------------------------------------   
--- Informou ainda que a Banda dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre participou num concurso 
internacional de Bandas no Ateneu Vila-franquense, tendo conseguido, numa das três 
categorias, atingir o 1º lugar, pelo que pretende publicamente felicitar a Banda e a Direcção dos 
Bombeiros de Alcoentre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas solicitou a inclusão da Proposta Nº 14 / V-JMP / 2008 na 
Ordem de Trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Manifestou satisfação com a reunião a nível nacional das Associações de Caçadores tendo o 
Director do Serviço Especial de Protecção da Natureza e Ambiente, referido o Município de 
Azambuja como um exemplo a seguir, na colaboração, entre instituições, para protecção da 
floresta contra incêndios. Informou ainda que virá ao Município a Sra. Governadora Civil, tendo a 
Câmara conseguido patrocínio da CLC para t-shirts a distribuir por todos os alunos das escolas 
do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que sobre a campanha referiu ser pouco institucional. 
Aquando a divulgação da campanha manifestou a sua discordância, pois na sua opinião a 
campanha não atingirá o público-alvo, bastante informado. A campanha deveria ser melhor 
elaborada, com maior informação e ter em conta o grau de formação do público-alvo, nunca 
esquecendo o lado institucional da entidade que representa. Não basta fazer um design gráfico 
e pegar numa série de ideias e valores que nem sempre são os mais felizes.-------------------------- 
--- Sobre a visita da Sra. Governadora Civil, considera ser uma boa ocasião para lembrar o 
pedido dos Bombeiros de Alcoentre para arranjo do carro de combate a incêndios, uma vez que 
se está a aproximar nova época crítica para incêndios. ------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu, sobre a campanha, que apenas foram presentes aos Srs. 
Vereadores o conjunto de materiais que vão apoiar a campanha e de intervenções a realizar 
junto da comunicação social. A campanha terá um âmbito muito mais vasto dirigido ao público-
alvo, tem previsto reuniões com a Câmara do Comércio Luso Francês para se poder reunir o 
maior número de investidores. Quando estiverem firmadas as acções previstas e as datas para 
a sua realização, será apresentada formalmente à Câmara. ------------------------------------------------ 
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--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que a Câmara está a trabalhar no sentido de 
resolver todas as situações do género. A visita da Sra. Governadora Civil é no âmbito da 
protecção Civil e irá realizar-se a simulação de um sismo e serão visitadas as delegações da 
Cruz Vermelha e os quartéis dos Bombeiros do Município. Está a ser preparada uma 
candidatura dos Bombeiros e da Cruz Vermelha (Aveiras de Cima e Manique do Intendente) ao 
QREN – 3º Eixo para a atribuição de fundos comunitários para construção de um novo quartel 
dos bombeiros em Azambuja e equipamento para todas as Corporações e Delegações do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se a Câmara pretende atender o pedido da 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre. --------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que o QREN tem uma parte significativa para questões de meios 
humanos, formação (Fundo Social Europeu) e há outra parte para Fundos de Coesão e 
Competitividade. O QREN tem uma parte significativa dedicada à Prevenção e Protecção Civil, 
cujos Regulamentos têm vindo a ser publicados. Até ao fim do mês de Maio as Corporações e 
Delegações irão fazer um levantamento das suas necessidades, que depois serão estudadas 
dentro das circunstâncias candidatáveis ao QREN, se não for candidatável a Câmara atribuirá 
um subsídio para reparação da viatura dos Bombeiros de Alcoentre.------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos relembrando que, desde o início do mandato, 
questionou a Câmara acerca dos planos de emergência e simulacros nas escolas. Questionou 
se deu entrada na Câmara algum processo relativo aos terrenos da antiga Opel; a actuação da 
Câmara relativamente a autuação dos comerciantes da Vila; o valor gasto pela Câmara com 
juristas, quer afectos, quer externos; a intenção da Câmara em publicitar o Relatório de Contas 
2007 no site da Câmara; integração de pessoal escolar no domínio da Câmara; emissão de 
licença para funcionamento do bar na CP; reiterou o pedido da acta de abertura das propostas 
da concessão de águas e do parecer do IST; salvaguarda das pessoas na deslocação para os 
divertimentos durante a Feira de Maio, uma vez que terão que atravessar a EN3. --------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que não deu entrada nos serviços da Câmara, nenhum projecto 
para as instalações da antiga Opel, apenas deu entrada, um pedido para movimentação de 
terras que nos termos da Lei foi devidamente autorizado. Sobre o valor gasto pela Câmara com 
juristas, informou que devido à intensificação da necessidade de aconselhamento e cautela 
jurídica, uma vez que a legislação é cada vez mais complexa, a actividade da Câmara mais 
frenética e o recurso a parecer de suporte a decisões tomadas e a tomar, existem dois juristas 
pertencentes ao quadro de pessoal e dois em contrato de avença. Manifestou a intenção de 
publicar o Relatório de Contas de 2007 no site da Câmara. Já se iniciou o processo para 
integração de 100 funcionários das escolas no quadro da Câmara, manifestou preocupação com 
as responsabilidades pelas infra-estruturas escolares até ao 9º ano. O bar instalado na CP não 
necessita de autorizações da Câmara. Irá providenciar, ainda para a presente reunião, fotocópia 
da acta de abertura de proposta da concessão das águas. O levantamento das restrições já foi 
aprovado em Conselho de Ministros, faltando a promulgação do Sr. Presidente da República. A 
Câmara tem tido a preocupação de estabelecer medidas de segurança durante a Feira de Maio, 
por isso mandou colocar gradeamento entre a estrada paralela e a EN3 até à rotunda para 
desmotivar situações de insegurança e também já contratou GNR para durante os dias da Feira 
e durante 24 horas estarem a fazer o atravessamento das pessoas na passadeira. ------------------ 
--- Sobre os planos de emergência o Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que estão 
concluídos o plano de emergência do Agrupamento Vale Aveiras e Azambuja e a finalizar 
conclusão do Alto Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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--- O Sr. Vereador António José Matos chamou a atenção para o facto dos planos de 
emergência apenas serem eficientes se houver simulacros, simulações e experimentações para 
a comunidade escolar saber como proceder em caso de emergência. ----------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que foram realizadas acções de informação 
com os funcionários de todos os Agrupamentos, está a ser realizada formação ao pessoal 
administrativo, professores e auxiliares, em Setembro irão começar os simulacros com os 
alunos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Cruz chamando a atenção para o facto da estrada na 
rotunda da Ereira, Manique, Pontével e Vale da Pinta não estar em condições. Informou que 
depois do rebentamento de águas, os serviços da Câmara deixaram um buraco no qual, para 
sair e entrar em casa, bate com o carro. Reiterou os pedidos de arranjo da porta e da 
campainha do jardim-de-infância de Manique do Intendente. ----------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que está a ponderar chamar um técnico da empresa que 
instalou o equipamento porque a campainha tem dado alguns problemas, já explicados pelo Sr. 
Presidente na sessão anterior e os vidros que se partiram na montagem da porta, serão 
substituídos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal congratulando a Banda dos Bombeiros Voluntários de 
Alcoentre pela obtenção do 1º lugar no Concurso de Música. ---------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou se houve algum pedido de empréstimo da 
Câmara que tivesse sido recusado pelo Tribunal de Contas. ----------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que não, houve sim pedidos de empréstimos complementares 
em que foram negados os pedidos de não relevância para endividamento municipal, pelo 
gabinete do Ministro das Finanças.--------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. --------------------------------------------------------------------- 
--- Reiniciada a sessão interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando o ponto de 
situação da promessa de recuperação da fachada do palácio Pina Manique em Manique do 
Intendente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a ficha relativa à consolidação da fachada do palácio de 
Manique do Intendente é um dado adquirido, a desenvolver entre 2008 e 2009 e com orçamento 
de 100.000€ garantido. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
--- A inclusão da Proposta Nº 14 / V-JMP / 2008 foi aprovada por unanimidade.----------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião extraordinária realizada no dia 19 de Dezembro de 2007 foi aprovada por 
maioria, com seis votos a favor e uma abstenção (Sr. Vereador António Cruz, do PSD). A acta 
foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente 
distribuído pelos membros da Câmara.--------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 08 de Janeiro de 2008 foi aprovada por maioria, 
com seis votos a favor e uma abstenção (Sr. Vereador António Cruz, do PSD). A acta foi 
assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente 
distribuído pelos membros da Câmara.--------------------------------------------------------------------------- 

 ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Instalação de “Aterro de Resíduos Não Perigosos e de Resíduos Inertes” – 
Declaração de Interesse Público --------------------------------------------------------------------------------  

1.1. Quinta da Mina, Vila Nova da Rainha – Proposta nº 38 / P / 2008 ------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- deu entrada nesta Câmara Municipal um pedido de informação prévia (Processo 4/2008-PIP) 
para instalação de Aterro de Resíduos Não Perigosos e de Resíduos Inertes, localizado na 
pedreira de argila na Quinta da Mina, freguesia de Vila Nova da Rainha;-------------------------------- 
--- não compete à Câmara Municipal o licenciamento deste tipo de instalação mas apenas a 
emissão de certidão de localização, no âmbito deste mesmo licenciamento, atestando a 
conformidade com os Planos Municipais de Ordenamento do Território, competindo às entidades 
licenciadoras a verificação da conformidade com a legislação em vigor;--------------------------------- 
--- o terreno onde se localizará o aterro se encontra classificado em planta de ordenamento do 
PDM em vigor como espaço florestal, situação que decorre seguramente de lapso quando da 
aprovação do PDM dado que em 1995 já fora concedida licença de exploração emitida pelo 
Ministério da Indústria e Energia; ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- o requerente propõe a celebração de contrato no qual se estabelecem condições vantajosas 
para o município bem como mecanismos de controlo efectivo das actividades da empresa;-------- 
--- a deliberação da Câmara de 19 de Fevereiro do corrente ano da proposta nº 15/P/2008 que 
considerou a instalação de um “Aterro de Resíduos Básicos Industriais” em Vila Nova da Rainha 
como uma instalação de interesse público para o município; ----------------------------------------------- 
--- em fase posterior à deliberação se constatou que a denominação de aterro estava incorrecta, 
nos termos da legislação em vigor, devendo o mesmo ser denominado por “Aterro de Resíduos 
Não Perigosos e de Resíduos Inertes”;--------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Que a Câmara delibere revogar a deliberação da proposta nº 15/P/2008 de 19 de 
Fevereiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Que a Câmara delibere considerar a instalação de “Aterro de Resíduos Não Perigosos e de 
Resíduos Inertes” na Quinta da Mina, freguesia de Vila Nova da Rainha como uma instalação de 
interesse público para o município; -------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. Que a Câmara aprove a minuta do protocolo a celebrar com o requerente; ---------------------- 
--- 4. Que esta proposta seja submetida à apreciação da Assembleia Municipal.” --------------------- 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Entre:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Câmara Municipal de Azambuja, representada pelo seu Presidente, Dr. Joaquim António 
Ramos, adiante designada por “Primeira Signatária”,--------------------------------------------------------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- DIGONE – Exploração e Monitorização de Aterros, Lda., contribuinte fiscal nº 507 659 678, 
com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, 53 – 4º, freguesia de S. Mamede, concelho de Lisboa, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 507 659 678, com o 
capital social de cinco mil euros, representada pelos seus gerentes, adiante designada por 
“Segunda Signatária”;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. As preocupações de política ambiental e de saneamento do Concelho, e a particular 
preocupação de combate ao abandono e deposição selvagem de resíduos; --------------------------- 
--- 2. O deficit de infra-estruturas dedicadas ao tratamento e valorização de resíduos, assim 
como a limitação das valências actualmente disponíveis e sua localização geográfica;-------------- 
--- 3. A degradação ambiental verificada no perímetro da área do município e respectiva 
repercussão ao nível da segurança e qualidade de vida das populações; ------------------------------- 
--- é estabelecido entre os Signatários um Protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas: ------ 
--- 1ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 1.1. A Segunda Signatária pretende promover a criação, na área do Município de Azambuja, 
de um equipamento integrado de tratamento de Resíduos Não Perigosos, nos termos e 
condições técnicas indicados no Anexo I ao presente protocolo, adiante designado por 
“Projecto”;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1.2. É do interesse na Primeira Signatária viabilizar o referido Projecto, potenciando a 
disponibilização do referido equipamento, tendo em conta as valências técnicas, localização e 
benefícios para o Concelho daí decorrentes;-------------------------------------------------------------------- 
--- 1.3. Tratando-se deste específico tipo de infra-estrutura a Primeira Signatária pretende dispor 
de uma participação no capital social da Segunda, assim como beneficiar de um tratamento 
preferencial quando da utilização das valências que vierem a ser disponibilizados pelo “Projecto”. 
--- 2ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Segunda Signatária vincula-se para com a Primeira, a:------------------------------------------------ 
--- a) Ceder à Primeira, por um valor simbólico, uma quota do seu capital social correspondente a 
cinco por cento do mesmo, nos termos do Anexo II; ---------------------------------------------------------- 
--- b) Aprovar e fazer aprovar condições preferenciais de utilização, pelo município, dos serviços 
e valências do referido Projecto, durante o seu período de exploração, nos termos definidos no 
Anexo III. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3.1. A Primeira Signatária declara: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Emitir resposta positiva ao Pedido de Informação Prévia apresentado pela Segunda 
Signatária, e Parecer favorável quanto à Localização do Projecto, de forma a viabilizar o 
processo de Licenciamento do projecto a ser instruído e apresentado junto das entidades 
competentes;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- b) Que a referida Resposta será emitida em nome da Segunda Signatária, ou entidade por 
esta participada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3.2. São pressupostos do exposto na alínea a) do 3.1. supra a verificação: ------------------------- 
--- a) das condicionantes de natureza técnica definidas no Anexo I ao presente Protocolo; --------- 
--- b) dos benefícios e vantagens a serem atribuídos ao Município nos termos dos Anexos II e III 
ao presente protocolo; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 3.3. A Primeira Signatária, para além do disposto em 3.1. supra, assegurará a articulação 
entre a prossecução do projecto, e os trabalhos de revisão do PDM de Azambuja, assim como o 
acompanhamento do mesmo junto das demais entidades públicas intervenientes.” ------------------ 
--- Interveio o Sr. Director do Departamento de Urbanismo, Arq. Marques dos Santos 
esclarecendo que a publicação de novo Decreto-Lei não inviabiliza as propostas apresentadas. 
Da leitura que fez ao diploma concluiu que os resíduos provenientes de construção e demolição 
passam a estar autonomizados nos RCD, deixando de estar incluídos nos resíduos inertes ou 
não perigosos, o diploma diz respeito ao licenciamento e à fiscalização que o Governo pretende 
que seja feita aos resíduos provenientes de obras, responsabilizando os autores e licenciadores 
de obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Presidente dizendo que a apresentação das propostas nº 38 / P / 2008 e 39 / P 
/ 2008 será feita em conjunto, uma vez que mesmas são iguais excepto na nuance de que no 
caso da Zubareias a extracção de inertes está classificada em termos de PDM e no caso da 
DIGONE não está definido em PDM. Estas propostas apenas referem que nos locais indicados 
é possível a instalação de um aterro deste tipo porque todo o conjunto de licenciamentos e de 
verificação das condições legalmente exigíveis para a instalação de aterros são da competência 
da CCDR, do Ministério do Ambiente e do Ministério da Economia.--------------------------------------- 
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--- No ponto de vista da Câmara nestes locais é possível a instalação de aterros desta natureza 
porque neste momento, estes locais são “feridas” na paisagem, que urge repor em boas 
condições mas enquanto o aterro da Zubareias não apresenta perigo para a segurança pública, 
a Cerâmica de São Paulo representa, porque tem a captação de água pluviais a formar uma 
lagoa. Na perspectiva de recuperação das duas infra-estruturas, que chegaram ao seu final de 
vida útil como indústria extractiva. O protocolo a estabelecer é igual, participação em 5% do 
capital social da empresa a constituir e tratamento preferencial dos resíduos provenientes do 
Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que, em relação às duas propostas, questionou o 
facto da liberação da Câmara apenas relevar para a localização dos aterros mas não pode 
ignorar que a deliberação da Câmara integrará um procedimento administrativo. O interesse 
público deve ser atribuído a circunstâncias excepcionais, por isso considera que as propostas 
deveriam conter estudos de impacto ambiental para se averiguar a excepcionalidade das 
localizações em causa. Lembrou ainda que a nova legislação sobre estas matérias diz respeito 
à extracção de inertes que obrigava os exploradores a fazerem a recuperação dos locais de 
extracção. Por não haver estudo de impacto ambiental e por haver incumprimento do 
proponente na recuperação paisagística, considera que a presente proposta não se encontra em 
condições de ser aprovada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando o responsável pelo facto dos 
locais de extracção terem chegado ao ponto em que estão, propondo a Câmara que se premeie 
os infractores. O PSD concorda com a reposição paisagística mas mantêm muitas dúvidas 
acerca dos termos legais e económicos da proposta porque a Câmara pretende assumir 5% das 
empresas, o que incluirá as responsabilidades; não há mecanismos de controlo da actividade da 
empresa, todas as suas decisões prevalecem e o capital social das empresas não atinge o 
mínimo de 1 milhão de euros. Manifestou preocupação com as reservas e ênfases do Revisor 
Oficial de Contas em sucessivos balanços efectuados à empresa em causa. Pretende saber os 
actuais gastos da Câmara com o depósito de resíduos inertes, a previsão do aumento de 
camiões nestas duas áreas, subsistem imensas dúvidas/ incertezas dos pontos de vista 
económico e legal no que respeita a esta matéria. ------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Director de Departamento esclarecendo que o que se pretende actualmente da 
Câmara é um pedido de informação prévia, as empresas querem saber se a Câmara entenderá, 
posteriormente, votar favoravelmente uma certidão de localização. A DIGONE solicitou a 
declaração de interesse público municipal porque sem este documento a certidão de localização 
será negada. Este é um acto prévio preventivo para o pedido de licenciamento, aquando do 
licenciamento a entidade licenciadora competente solicitará a certidão de localização, e aí a 
Câmara deverá deliberar sobre o assunto com as condicionantes que entender exaráveis no 
licenciamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que, sobre a necessidade de tapar os buracos, existem duas 
formas de repor o terreno na quota e condições iniciais, ou se traz areias com o volume 
equivalente ao que foi retirado, ou se instala um aterro de resíduos não perigosos e resíduos 
inertes. Se é possível tapar o buraco podendo a Câmara retirar alguns benefícios económicos e 
benefícios paisagísticos. Os mecanismos de controlo estão previstos na Lei, por isso não há 
necessidade de constar da proposta e será muito mais simples e eficaz havendo uma entidade 
pública no capital social das empresas para se fazer valer os mecanismos de controlo. A 
capacidade das empresas é matéria que não diz respeito à Câmara, serão a CCDR e o 
Ministério da Economia que irão licenciar o processo, a verificar se as condições estão 
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garantidas. A Câmara apenas referirá que há interesse público em tapar os buracos, é um bom 
método para se tapar os buracos e a Câmara querer participar da tapagem dos buracos. ---------- 
--- O Sr. Director de Departamento esclareceu que, da leitura do Decreto-Lei que regula a 
avaliação de impacto ambiental, na questão dos aterros, determina que haja avaliação para 
aterros com extracção superior a 100.000 toneladas, que a Câmara só poderá tomar 
conhecimento quando for apresentado o projecto total, isto é, da quantidade de resíduos 
depositados se poderá exigir ou não a avalização de impacto ambiental. ------------------------------- 
--- Interveio o Sr. António José Matos referindo que a proposta fala em mecanismos de controlo 
efectivo das actividades da empresa, patentes no protocolo, que na sua opinião estão omissos. 
A Lei refere que quem faz a exploração das pedreiras tem a obrigação de repor as condições 
iniciais, o que não aconteceu porque alguém não cumpriu, por isso tem dificuldade em admitir o 
interesse público municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Director de Departamento esclareceu que quem licenciou as pedreiras foi o Ministério 
da Indústria e Energia (actualmente no âmbito do Ministério da Economia), a quem competia 
também a fiscalização da reposição. As empresas estão a solicitar a emissão de certidão de 
localização exactamente para procederem à reposição através de resíduos não perigosos e 
inertes, senão terão que repor a situação conforme está determinado na licença.--------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara tem três grandes interesses: tapar os buracos, 
criar uma infra-estrutura que permita depositar os escombros em sítio próprio e deter 5% do 
capital social da empresa e tratamento preferencial com 30% de desconto relativamente ao 
depósito de resíduos municipais.-----------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre o protocolo remete para o Anexo I – Condições Técnicas do Equipamento “ (…) será 
desenvolvido de acordo com as directrizes estabelecidas no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro, que define o regime geral da gestão de resíduos, transpondo para a ordem jurídica 
interna a Directiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a 
Directiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro; no Decreto-Lei n.º 152/2002 de 23 
de Maio, que regula a instalação, a exploração, o encerramento e a manutenção pós-
encerramento de aterros (…)”, onde está transcrita toda a legislação que regula estas situações.   
--- Sobre o capital social remeteu para o Anexo II – Termos da cessão de quota de capital da 
DIGONE, Lda. ao Município “(…) A cessão da quota de capital corresponde a cinco por cento do 
capital actual da Segunda Signatária mantendo o Município este valor percentual 
independentemente do futuro aumento de capital a ser realizado pela Segunda Signatária 
aquando do processo de licenciamento.”------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que sobre as explicações do Sr. Director, referiu a 
função da deliberação, pedido de informação prévia, que no seu entender é um acto que vincula 
a entidade que a presta. O Município ao aprovar a proposta, está a “passar um cheque em 
branco” à entidade, uma vez que a proposta peca por falta de fundamentos e informação. 
Informou concordar com as preocupações já manifestadas em matéria de reservas e ênfases do 
Revisor Oficial de Contas ao balanço da dita empresa. No seu entender todos os cuidados com 
esta proposta são poucos e por isso considera o negócio bastante duvidoso pela forma como 
está a ser levado a cabo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que toda a informação dos dois processos esteve no Gabinete 
de Apoio para consulta dos Srs. Vereadores. ------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos lançou o repto para que seja encontrada alternativa para 
que os processos possam ser consultados pelos Srs. Vereadores, uma vez que como 
trabalhadores externos da Câmara estão nos seus trabalhos nas horas de expediente. -------------   
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--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 38 / P / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por maioria, com quatro votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do 
PSD e da CDU).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2. Quinta da Queijeira, Azambuja – Proposta nº 39 / P / 2008 --------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- deu entrada nesta Câmara Municipal um pedido de informação prévia (Processo 11/2008-PIP) 
para instalação de Aterro de Resíduos Não Perigosos e de Resíduos Inertes, localizado na 
pedreira de areias na Quinta da Queijeira, freguesia de Azambuja; --------------------------------------- 
--- não compete à Câmara Municipal o licenciamento deste tipo de instalação mas apenas a 
emissão de certidão de localização, no âmbito deste mesmo licenciamento, atestando a 
conformidade com os Planos Municipais de Ordenamento do Território, competindo às entidades 
licenciadoras a verificação da conformidade com a legislação em vigor;--------------------------------- 
--- o terreno onde se localizará o aterro se encontra classificado em planta de ordenamento do 
PDM em vigor como espaço de indústria extractiva e como tal apto a poder receber uma 
instalação como a requerida;---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o requerente propõe a celebração de contrato no qual se estabelecem condições vantajosas 
para o município bem como mecanismos de controlo efectivo das actividades da empresa;-------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Que a Câmara delibere considerar a instalação de “Aterro de Resíduos Não Perigosos e de 
Resíduos Inertes” na Quinta da Queijeira, freguesia de Azambuja como uma instalação de 
interesse público para o município; -------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Que a Câmara aprove a minuta do protocolo a celebrar com o requerente; ---------------------- 
--- 3. Que esta proposta seja submetida à apreciação da Assembleia Municipal.” --------------------- 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Entre:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Câmara Municipal de Azambuja, representada pelo seu Presidente, Dr. Joaquim António 
Ramos, adiante designada por “Primeira Signatária”,--------------------------------------------------------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ZUBAREIA – Areias, S.A., contribuinte fiscal nº 502 398 434, com sede na Quinta da 
Queijeira, Azambuja, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Azambuja sob o nº 
502 398 434, com o capital social de cento e cinco mil euros, representada pelos seus gerentes, 
adiante designada por “Segunda Signatária”; ------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. As preocupações de política ambiental e de saneamento do Concelho, e a particular 
preocupação de combate ao abandono e deposição selvagem de resíduos; --------------------------- 
--- 2. O deficit de infra-estruturas dedicadas ao tratamento e valorização de resíduos, assim 
como a limitação das valências actualmente disponíveis e sua localização geográfica;-------------- 
--- 3. A degradação ambiental verificada no perímetro da área do município e respectiva 
repercussão ao nível da segurança e qualidade de vida das populações; ------------------------------- 
--- é estabelecido entre os Signatários um Protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas: ------ 
--- 1ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1.1. A Segunda Signatária pretende promover a criação, na área do Município de Azambuja, 
de um equipamento integrado de tratamento de Resíduos Não Perigosos, nos termos e 
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condições técnicas indicados no Anexo I ao presente protocolo, adiante designado por 
“Projecto”;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1.2. É do interesse na Primeira Signatária viabilizar o referido Projecto, potenciando a 
disponibilização do referido equipamento, tendo em conta as valências técnicas, localização e 
benefícios para o Concelho daí decorrentes;-------------------------------------------------------------------- 
--- 1.3. Tratando-se deste específico tipo de infra-estrutura a Primeira Signatária pretende dispor 
de uma participação no capital social da Segunda, assim como beneficiar de um tratamento 
preferencial quando da utilização das valências que vierem a ser disponibilizados pelo “Projecto”. 
--- 2ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Segunda Signatária vincula-se para com a Primeira, a:------------------------------------------------ 
--- a) Ceder à Primeira, por um valor simbólico, uma quota do seu capital social correspondente a 
cinco por cento do mesmo, nos termos do Anexo II; ---------------------------------------------------------- 
--- b) Aprovar e fazer aprovar condições preferenciais de utilização, pelo município, dos serviços 
e valências do referido Projecto, durante o seu período de exploração, nos termos definidos no 
Anexo III. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3.1. A Primeira Signatária declara: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Emitir resposta positiva ao Pedido de Informação Prévia apresentado pela Segunda 
Signatária, e Parecer favorável quanto à Localização do Projecto, de forma a viabilizar o 
processo de Licenciamento do projecto a ser instruído e apresentado junto das entidades 
competentes;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- b) Que a referida Resposta será emitida em nome da Segunda Signatária, ou entidade por 
esta participada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3.2. São pressupostos do exposto na alínea a) do 3.1. supra a verificação: ------------------------- 
--- a) das condicionantes de natureza técnica definidas no Anexo I ao presente Protocolo; --------- 
--- b) dos benefícios e vantagens a serem atribuídos ao Município nos termos dos Anexos II e III 
ao presente protocolo; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 3.3. A Primeira Signatária, para além do disposto em 3.1. supra, assegurará a articulação 
entre a prossecução do projecto, e os trabalhos de revisão do PDM de Azambuja, assim como o 
acompanhamento do mesmo junto das demais entidades públicas intervenientes.” ------------------ 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 39 / P / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por maioria, com quatro votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do 
PSD e da CDU).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 – Guardas-nocturnos – Proposta nº 13 / V-JMP / 2008 ---------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a criação do serviço de Guarda-Nocturno na freguesia de Azambuja, por deliberação da 
Câmara Municipal de 22 de Janeiro de 2004;------------------------------------------------------------------- 
--- a necessidade de assegurara a vigilância nocturna das ruas da freguesia de Azambuja e de 
Vale do Paraíso, dada a actual inexistência de um guarda-nocturno a exercer essas funções; ---- 
--- o facto de o último concurso para a atribuição de uma licença de guarda-nocturno, aberto na 
sequência da deliberação da Câmara Municipal de 22 de Janeiro de 2008, ter ficado deserto; ---- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a) que a Câmara Municipal de Azambuja, no uso da competência prevista nos artigos 6º e 7º 
do Regulamento das Actividades Diversas, delibere dar início ao procedimento com vista à 
atribuição de duas licenças para o exercício da actividade de Guarda-nocturno, ambas para o 
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âmbito territorial das freguesias de Azambuja e de Vale do Paraíso, nos termos do aviso de 
abertura que se anexa à presente proposta; -------------------------------------------------------------------- 
--- b) que nos termos e para os efeitos do disposto no nº 2 do artigo 6º e nº 4 do artigo 7º do 
Regulamento supra citado, a comissão de análise das respectivas candidaturas seja composta 
pelos seguintes elementos:------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Teresa Pereira Cardoso – Técnica Superior de Direito de 2ª classe; ---------------------------------- 
--- Andreia Cristina Aires – Técnica Superior; ------------------------------------------------------------------- 
--- Ana Isabel Gonçalves Santos – Técnica Superior de Psicologia de 2ª classe, Psicóloga.-------- 
--- Suplentes:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Maria Adélia Isidoro Paulo – Técnica Superior 1ª classe; ------------------------------------------------ 
--- Fernanda Isabel da Silva Lopes – Assistente Administrativa Especialista.” -------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que a presente proposta diz respeito a 
reabertura do concurso para guarda-nocturno para Azambuja e Vale do Paraíso.--------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 13 / V-JMP / 2008 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 3 – Normas de Atribuição de Bolsas de Estudo e Mérito – Proposta nº 16 / V-ML / 

2008 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Tendo em conta que:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as Bolsas de Estudo e Mérito são incentivos aos alunos do Concelho para o prosseguimento 
de estudos de nível superior;---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as alterações existentes neste nível de ensino, decorrentes da implementação do Tratado de 
Bolonha.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação das presentes normas de atribuição de Bolsas de Estudo e Mérito.” ----------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que, com a entrada em vigor do Tratado de Bolonha, 
houve necessidade de alterar as Normas de Atribuição de Bolsas de Estudo e Mérito. As 
alterações são a consideração de candidaturas de 1º e 2º ciclos e a disponibilização de uma 
bolsa para os alunos maiores de 23 anos.-----------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 16 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 4 – Atribuição de Apoios Financeiros:----------------------------------------------------------------  

4.1. Junta de Freguesia de Alcoentre – Proposta nº 34 / P / 2008 -----------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “ Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar sobre formas de apoio às 
freguesias ao abrigo do art. 64, nº 6, alínea b) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Junta de Freguesia de Alcoentre solicitou à Câmara o apoio para obras de beneficiação do 
Cemitério de Tagarro, através do ofício nº 257 de 2005-10-16.--------------------------------------------  
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Câmara delibere atribuir à Junta de Freguesia de Alcoentre um apoio financeiro no valor 
de 5.989,50 Euros para fazer face às obras referidas.” ------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que as propostas nº 34 / P / 2008 e 36 / P / 2008 são um 
conjunto de pedidos das Juntas de Freguesia, que a Câmara teve alguma dificuldade em aceitar 
por se tratarem de factos consumados. Mas agora, num acerto de contas e implementação de 
acordos antecipados entre a Câmara e as Juntas, decidiu-se saldar os pedidos já efectuados.---- 
--- Neste caso, a Junta de Freguesia de Alcoentre efectuou obras de beneficiação do cemitério 
de Tagarro, no valor de 5.989,50€. -------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 34 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
4.2. Junta de Freguesia de Manique do Intendente – Proposta nº 36 / P / 2008 -----  

--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar sobre formas de apoio às 
freguesias ao abrigo do art. 64, nº 6, alínea b) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Junta de Freguesia de Manique do Intendente solicitou à Câmara o apoio para obras de 
beneficiação do Cemitério, através do ofício nº 208/2005 de 2005-06-23. ------------------------------  
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Câmara delibere atribuir à Junta de Freguesia de Manique do Intendente um apoio 
financeiro no valor de € 10.427,56  para fazer face às obras referidas.”---------------------------------  
--- O Sr. Presidente referiu que neste caso, a Junta de Freguesia de Manique do Intendente 
efectuou obras de beneficiação do cemitério, no valor de 10.427,56€. ----------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 36 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 

4.3. Programa de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – 
Proposta nº 11 / VP / 2008 ----------------------------------------------------------------------------  

--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- M.A.B. de 73 anos de idade reside numa freguesia do concelho de Azambuja. -------------------- 
--- A habitação se situa num local muito isolado e que a Munícipe é vitima de vários assaltos e de 
agressões por parte dos assaltantes; ----------------------------------------------------------------------------- 
--- M.A.B. subsiste com cerca de 124,00€ por mês; ----------------------------------------------------------- 
--- A habitação necessita de grades de protecção para as 2 portas, para que a Munícipe se sinta 
mais em segurança dentro do possível, pois as janelas já possuem protecção que foi colocada 
pela Junta de Freguesia local. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A situação seja integrada no Programa de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos no valor de 900,00€ (com IVA incluído) que tem cabimento no Código do Plano 
08.02.05 com classificação orçamental 03 02.01.21.”--------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta está integrada no Programa de Apoio a 
Estratos Sociais Desfavorecidos, com a atribuição de material (grades de protecção para as 
portas) no valor de 900,00€.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 11 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. --------- 

4.4. Participação de Campinos na Feira de Maio – Proposta nº 35 / P / 2008 -------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando a tradicional participação dos Campinos do Ribatejo na Centenária Feira de 
Maio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando o seu indispensável envolvimento em actividades como: Esperas de Touros, 
Desfile pelas ruas da Vila com archotes, Desfile e participação nas Cerimónias de Domingo e em 
Provas de Perícia de Condução de Cabrestos.----------------------------------------------------------------  
--- Proponho que, para fazer face às despesas envolvidas nas citadas actividades e ao abrigo do 
preconizado na alínea c) do nº 4 do art. 64 da LAL, seja atribuído um apoio financeiro até 
7.900€.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que, em anos anteriores a Câmara transferia uma verba para 
uma conta conjunta da Associação Poisada do Campino e da Câmara, que permitia fazer vários 
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pagamentos relativo à Feira de Maio. Este ano os pagamentos serão efectuados directamente 
pela Câmara, pecando o valor da proposta por excesso. ----------------------------------------------------    
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando a forma como o apoio é concedido pois 
deveria ter sido discriminadas as actividades em que a verba será aplicada, até por uma 
questão de transparência financeira.------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que estas situações serão controladas aquando da apresentação 
de contas da Feira de Maio, em que serão discriminados os gastos. -------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 35 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
– Proposta nº 14 / V-JMP / 2008 ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a lei nº 14/2004 de 8 de Maio cria as Comissões Municipais de Defesa da Floresta contra 
Incêndios (CMDFCI);-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a CMDFCI tem como missão coordenar, a nível local as acções de defesa da floresta contra 
incêndios e promover a sua execução; --------------------------------------------------------------------------- 
--- a proposta nº 42/ VP/2004, na qual se aprova a actual constituição da CMDFCI; ------------------ 
--- se pretende alterar a composição da CMDFCI. ------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- se aprove a alteração à composição da CMDFCI, passando esta a integrar representantes 
das seguintes entidades:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Vereador do Pelouro de Protecção Civil da Câmara Municipal de Azambuja;----------------------- 
--- Representante das Juntas de Freguesia;--------------------------------------------------------------------- 
--- Representante da Direcção Geral dos Recursos Florestais;--------------------------------------------- 
--- Representante dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre; ------------------------------------------------ 
--- Representante dos Bombeiros Voluntários de Azambuja;------------------------------------------------ 
--- Representante da Guarda Nacional Republicana de Aveiras de Cima; ------------------------------- 
--- Representante da Guarda Nacional Republicana de Azambuja;---------------------------------------- 
--- Representante do SEPNA;--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Representante da Organização de Produtores Florestais; ----------------------------------------------- 
--- Representante da AFOCELCA;--------------------------------------------------------------------------------- 
--- Representante das Associações de Caçadores.”----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que a presente proposta vem na sequência 
da criação da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios e da alteração da 
estrutura Municipal nesta matéria, uma vez que foi extinta a actividade no posto da GNR de 
Manique do Intendente e foi solicitada a integração de representantes da Organização de 
Produtores Florestais, da AFOCELCA e das Associações de Caçadores.-------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 14 / V-JMP / 2008 aprovada por unanimidade.----- 
5. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Informação N.º 5 / P / 08 -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 08 de Maio, que se anexam: ---- 
--- 5ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 1ª Alteração ao Orçamento da Receita ----------------------------------------------------------------------- 
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--- 4ª Alteração ao Plano de Actividades.------------------------------------------------------------------------- 
--- 4ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.”------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.2. Informação Vereador José Manuel Pratas -------------------------------------------------------------- 
--- “Alargamento da Comissão Municipal de defesa da Floresta Contra Incêndios”-------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezoito horas e quarenta e cinco minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------ 
 


