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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2008. ----------------------------------------------------------------------- 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Ramos 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, 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 --------------------------------------------------------- 
--- Não havendo informações a prestar, o Sr. Presidente passou, de imediato, ao ponto seguinte 
do período “Antes da Ordem do Dia”. ----------------------------------------------------------------------------   
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve intervenções do público presente.--------------------------------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando o ponto de situação dos pórticos 
na estrada do Campo da Feira. Propondo que quando forem colocados novamente os pórticos 
que se ilumine, talvez com barras reflectoras, para que os automobilistas possam ver 
claramente a altura permitida.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Chamou a atenção de uma notícia publicada no jornal “Fundamental” sobre a propriedade 
dos parques de estacionamento que a Câmara pretende passar para a EMIA. ------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que a sugestão vai ser acolhida e vão ser colocadas placas 
reflectoras nos pórticos da estrada do Campo da Feira.------------------------------------------------------ 
--- Sobre os parques de estacionamento, informou que um dos parques não estava registado 
como propriedade da Câmara e por isso teve que se recorrer ao usucapião, por tudo isto a 
passagem do referido parque para a EMIA, ainda está em fase de contrato de promessa e a 
escritura far-se-á depois de estar na posse da Câmara. ----------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que através de um jornal regional, teve conhecimento 
de uma série de projectos a levar a cabo pelo Município, a notícia era acompanhada de uma 
fotografia do Sr. Presidente, discorda com este tipo de publicidade institucional pois tem uma 
interpretação dúbia, também identificou incorrecções na informação acerca dos projectos em 
causa. No seu entender esta é uma utilização abusiva, por parte da força política maioritária da 
Câmara, no sentido de divulgar iniciativas do Município, que estão a ser realizadas 
paralelamente à campanha publicitária de divulgação da imagem do concelho. Solicitou 
informação acerca do custo da publicidade no jornal regional, pois considera que as iniciativas 
da Câmara não são iniciativas de determinada força política.----------------------------------------------- 
--- Solicitou ainda informação acerca da etar de Vila Nova de São Pedro.------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que foram colocados, num suplemento de um jornal regional, o 
plano de acção e as candidaturas contratualizadas com o QREN, para que os munícipes tenham 
conhecimento dos projectos de extrema importância para o desenvolvimento do Concelho, a 
realizar nos próximos anos. Na divulgação aparece o logótipo do Município, que depois de 
aprovado, aparece sempre relacionado com a Câmara. O suplemento no jornal regional custou 
1.750,00€+IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a etar de Vila Nova de São Pedro, não há evoluções desde a última informação 
prestada, ou seja, ainda não há uma posição firme da AdO sobre o assunto. Informou ainda que 
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a Câmara entrou num processo litigioso com a AdO, por haver discordância entre ambas as 
partes sobre o cumprimento de direitos e deveres expressos no contrato. ------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre retorquiu dizendo que não deixa de ser questionável este tipo 
de divulgação através deste tipo de publicações, pois nunca foi tomada semelhante iniciativa 
noutros projectos já realizados. Chamou ainda a atenção para o facto das iniciativas de 
recuperação do património não corresponderem totalmente à verdade, uma vez que dá a ideia 
de uma recuperação total. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que todas as intervenções determinantes para o futuro do 
concelho, como por exemplo o POLIS, foram publicadas para conhecimento de todos os 
munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Acrescentou que é do conhecimento público o seu orgulho pelos projectos de recuperação 
dos edifícios históricos propriedade da Câmara: Páteo Valverde e Escola Régia, em Azambuja; 
Palácio Frederico Arouca, Torre do Relógio e Escola Grandella, na freguesia de Alcoentre; 
Escola Grandella, em Aveiras de Cima. Vai iniciar-se a obra de recuperação do Mosteiro das 
Virtudes. Relativamente ao Palácio Pina Manique foi publicada a recuperação da fachada do 
Palácio, “consolidação estrutural, isolamento e drenagem auxiliares e protecção dos elementos 
da fachada em risco de queda na via pública”. -----------------------------------------------------------------  
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Declaração de Interesse Público de: ------------------------------------------------------------- 
1.1. Construção de Via entre Vila Nova da Rainha e Casais de Baixo – Proposta nº 103 / P / 
2008----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que como é do conhecimento público está esta Câmara Municipal há já algum tempo a tentar 
estabelecer uma via entre Vila Nova da Rainha e Casais de Baixo a norte da zona industrial que 
sirva de alternativa á congestionada EN3 para melhor fluxo de tráfego e para via prioritária de 
socorro em caso de acidente grave na EN3 ou em algum dos pavilhões adjacentes a esta via ou 
ainda em caso de incêndio;------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que esta via com os licenciamentos dos últimos anos, nomeadamente com o loteamento 
denominado “Edimetal”, está assegurada em toda o seu comprimento excepto na extensão de 
cerca de 180m na área de um terreno rústico sito na Quinta do Visconde em Vila Nova da 
Rainha, parte do artigo 10, secção H, com 20.000 m2;------------------------------------------------------- 
--- que este prédio se encontra totalmente incluído em “Espaço Florestal” na carta de 
ordenamento do PDM em vigor, não estando sujeito a qualquer constrangimento na carta de 
condicionantes deste mesmo PDM; ------------------------------------------------------------------------------- 
--- que este terreno que é limitado a Sul pelos pavilhões que limitam a EN3, a Norte por uma 
pequena faixa de área urbana e a poente pela zona industrial, e que não existe qualquer 
revestimento vegetal; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o regulamento do PDM para a classe de espaços “Espaços Florestais” (artº 25º, numero 2 
conjugado com o artº 23º, número 1) permite a construção de instalações de reconhecido 
interesse público; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que o proprietário do terreno e requerente do processo 46/08/CACS,  se compromete no 
âmbito do licenciamento em apreço,  não só a ceder o terreno para a conclusão desta via como 
ainda a executar o troço correspondente e dado que, de facto, esta área não tem, nem terá 
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vocação florestal, quer pela sua área, quer por estar encravada entre uma zona industrial e uma 
área urbana;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal, tendo em conta as atribuições dos municípios quanto ao património 
e promoção do desenvolvimento como referem as alíneas e) e n) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei 
159/99 de 14 de Setembro, as competências da Câmara previstas nomeadamente na alínea m) 
do n.º 2 e da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro e por último as 
competências da Assembleia Municipal previstas na alínea q) do n.º 1 do artigo 53.º da referida 
Lei, delibere propor à Assembleia Municipal a declaração do interesse público da construção da 
via referenciada , na Quinta do Visconde, parte do artigo 10, secção H, da  freguesia de Vila 
Nova da Rainha.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente solicitou autorização para passar a palavra ao Sr. Director do Departamento 
de Urbanismo, Arquitecto Miguel Marques dos Santos, no sentido de prestar esclarecimentos 
acerca das propostas constantes no Ponto 1 da Ordem de Trabalhos.----------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Arquitecto Miguel Marques dos Santos esclarecendo que a presente proposta 
visa a declaração de interesse público para execução de uma via paralela à EN3. A Câmara tem 
tentado, nos vários licenciamentos que aprova, viabilizar a construção desta via, que servirá 
para escoamento de tráfego na EN3 e como via de socorro em situações de emergência. Com o 
licenciamento do loteamento da EDIMETAL e com o lançamento de concurso para a construção 
de troços, responsabilidade da Câmara, a via será concluída, com excepção do troço D 
(identificado nas plantas em anexo à proposta). A propriedade privada (assinalada na planta) 
está inserida na Planta de Ordenamento do PDM, como zona florestal, o que, sem o 
reconhecimento de interesse público, inviabiliza qualquer construção. O promotor pretende 
construir um pavilhão, pelo que a Câmara condicionou a construção, à cedência de área para 
execução do último troço da via paralela à EN3. --------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre manifestando ter imensas dúvidas na qualificação de 
uma construção em local onde não é permitida, através da classificação de interesse público, 
até porque está a introduzir-se elementos que à vista de outros requerentes fere o Regulamento 
do PDM.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que, ao nível de legalidade não há qualquer infracção por se 
optar por esta iniciativa, pois o PDM trata de formas diferentes a Reserva Agrícola e a Reserva 
Ecológica do Espaço Agrícola e o Espaço Florestal. No último caso, desde que seja reconhecido 
o interesse público é permitido este tipo de situação. O lote de terreno está “encravado” entre a 
zona industrial e terreno urbano e não possui uma única árvore. A via alternativa a norte da zona 
industrial não consta do PDM, mas a Câmara entende que é de extrema importância e por isso 
a partir de certa altura, a todos os licenciamentos concedidos, foi exigido em contrapartida que 
os promotores construíssem troços correspondentes a cada loteamento. Os troços que ainda 
não estão construídos dizem respeito a licenciamentos anteriores à sua vinda para a Câmara e 
o troço presente na proposta agora apresentada.-------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos solicitando mais esclarecimentos acerca da 
legalidade da proposta pois apesar de concordar com a importância da mesma entende que há 
pressupostos legais que não estão a ser respeitados.-------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arq. Marques dos Santos esclareceu que relativamente ao Espaço Florestal, o 
Regulamento do PDM tem dois artigos, o primeiro refere que nada deve ser feito em espaço 
florestal se tiver que ser eliminado o coberto vegetal, que no seu entender é toda a área 
florestal; o segundo artigo, remete para o espaço agrícola e refere que caso haja reconhecido 
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interesse público poderão ser autorizadas uma série de situações, entre as quais o 
licenciamento que a Câmara pretende autorizar.---------------------------------------------------------------         
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 103 / P / 2008 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), duas abstenções (grupo do PSD) e um voto contra (Grupo da 
CDU). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2. Projecto de Regularização da Ribeira de Aveiras – Proposta nº 104 / P / 2008-------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a REFER, EPE, no âmbito de um processo de desafectação da Reserva Agrícola Nacional 
com vista á execução de projecto de regularização da Ribeira de Aveiras, vem solicitar junto da 
Câmara Municipal de Azambuja uma declaração de Interesse Público Municipal; --------------------- 
--- a regularização da Ribeira de Aveiras é uma acção que interessa não só á REFER como 
também a este município por forma a evitar hipotéticas cheias causadas pelo estrangulamento 
desta ribeira pela sua deficiente inserção no pontão da REFER que permite a passagem da 
Linha do Norte; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara Municipal, tendo em conta as atribuições dos municípios quanto ao património e 
promoção do desenvolvimento como referem as alíneas e) e n) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei 
159/99 de 14 de Setembro, as competências da Câmara previstas nomeadamente na alínea m) 
do n.º 2 e da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro e por último as 
competências da Assembleia Municipal previstas na alínea q) do n.º 1 do artigo 53.º da referida 
Lei, delibere propor à Assembleia Municipal a declaração do interesse público do projecto de 
regularização da Ribeira de Aveiras nos termos propostos pelo projecto da REFER que se 
anexa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arq. Marques dos Santos esclareceu que este reconhecimento de interesse público 
resulta de um pedido expresso da REFER para dar início a um processo de desafectação de 
reserva agrícola nacional, depois de ter constatado que a ribeira de Aveiras está assoreada o 
que leva a cheias, por mau escoamento da ribeira. Assim a REFER propõe-se a executar a 
regularização e alargamento do troço, permitindo o normal escoamento e assim evitando que as 
águas galguem a ribeira e afectem a linha do norte, para tudo isto é necessário um pedido de 
desafectação à Reserva Agrícola Nacional mas para isso é exigido o pedido de reconhecimento 
de interesse público aprovado pela Câmara.-------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se o presente pedido está relacionado com o 
processo de interesse público que viabilizava um pedido de loteamento industrial na mesma 
zona. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto respondeu que os pedidos localizam-se na mesma zona mas foram 
solicitados por diferentes entidades, neste caso foi solicitado pela REFER.----------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 104 / P / 2008 aprovadas por unanimidade. -------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre apresentou a declaração de voto que a seguir se transcreve:--- 
--- “Votámos favoravelmente a presente proposta de declaração de interesse público municipal 
em face do motivo apresentado pela requerente – segurança ferroviária.” ------------------------------ 
1.3. Projecto de Construção de Lar Centro de Dia e Edifício de Apoio – Proposta nº 105 / P 
/ 2008 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- a construção e exploração de equipamentos ligados à 3ª idade são neste momento 
investimentos que, dado o envelhecimento da população portuguesa, se tornam cada vez mais 
necessários em todos os pontos do país e nomeadamente no concelho;-------------------------------- 
--- Afonso de Nazaré Alves Moreira pretende levar a licenciamento um lar de idosos e centro de 
dia, um motel para alojamento de visitantes e um edifício destinado a restauração e bebidas 
também para visitantes, numa parcela de 135.040,00 m², denominada “Quinta de S. Gregório” 
situada na freguesia de Aveiras de Baixo. ----------------------------------------------------------------------- 
--- da análise das cartas de ordenamento e condicionantes do Plano Director Municipal, verificou-
se que a propriedade em causa se encontra parcialmente definida como espaço agrícola não 
integrado na RAN em duas zonas distintas (área de aproximadamente 11000 m² junto ao ponto 
de estrema situado mais a Poente e área de cerca de 4000 m² situada junto ao ponto de estrema 
mais a Sul), encontrando-se a área restante definida como espaço florestal; --------------------------- 
--- os artigos 23.º e 25.º do regulamento do PDM que definem os regimes do uso de espaços 
agrícolas não integrados na RAN e dos espaços florestais, respectivamente, verifica-se que as 
instalações propostas não são admitidas nestes usos do solo, excepto se forem consideradas 
instalações e equipamentos colectivos de reconhecido interesse público;------------------------------- 
--- o investimento a realizar pressupõe a criação de 90 postos de trabalho directo e 60 a 70 
postos de trabalho indirecto numa época de crise generalizada;------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Câmara Municipal, tendo em conta as atribuições dos municípios quanto ao património e 
promoção do desenvolvimento como referem as alíneas e) e n) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei 
159/99 de 14 de Setembro, as competências da Câmara previstas nomeadamente na alínea m) 
do n.º 2 e da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro e por último as 
competências da Assembleia Municipal previstas na alínea q) do n.º 1 do artigo 53.º da referida 
Lei, delibere propor à Assembleia Municipal a declaração do interesse público do projecto de 
construção de Lar Centro de Dia e Edifícios de Apoio num terreno sito na propriedade 
denominada “Quinta de S. Gregório” situada na freguesia de Aveiras de Baixo.” ----------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta prevê a atribuição da declaração de interesse 
público à construção de um lar centro de dia, na freguesia de Aveiras de Baixo em terrenos 
integrados, parcialmente em reserva florestal. Para além da componente social, este projecto 
criará directamente 90 postos de trabalho e indirectamente 60 a 70 postos. ---------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto acrescentou que esta área está classificada em planta de ordenamento do 
PDM como zona florestal, mas parcialmente não tem coberto vegetal e é nesse local que se 
pretende instalar a infra-estrutura. Este projecto tem alguma envergadura, quer em temos de 
movimentação de pessoas, quer em termos de criação de postos de trabalho. Será um 
investimento significativo uma vez que também tem previsto uma unidade hoteleira e uma 
unidade comercial agregadas à actividade principal.----------------------------------------------------------   
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos referiu que este caso apresenta as mesmas 
duvidas em termos do PDM mas a finalidade e o interesse público justificam o voto favorável à 
presente proposta.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre dizendo que no seu entender esta proposta está mal 
formulada na medida em que os interesses deste tipo de espaços são tutelados pelo 
Regulamento do PDM, que restringe a edificação nestes locais, por isso todas as excepções 
devem ter fundamentação acrescida, assim como entende que devem ser incluídos 
compromissos/ contratos urbanísticos que permitirão melhor controlo e disciplina na declaração 
de interesse público. A fundamentação acerca da contratação efectiva de pessoal fica muito 
aquém de todas as promessas feitas, quer pela Câmara, quer pelo Governo. Chama a atenção 
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para as diferenciações que este tipo de situação possa causar, pois os órgãos políticos são 
constantemente criticados por beneficiarem alguns e não todos. ------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que a declaração de interesse público será atribuída com base 
num pedido de viabilidade específico, por isso qualquer alteração substancial verificada no 
empreendimento fará caducar a deliberação. -------------------------------------------------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 105 / P / 2008 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
Ponto 2 – Atribuição de Apoios Financeiros:---------------------------------------------------------------- 
2.1. Junta de Freguesia da Maçussa – Proposta nº 106 / 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 da Maçussa solicitou à Câmara um apoio para a realização de algumas 
intervenções naquela freguesia, conforme oficio nº 89/08 de 19.09.2008. ------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara delibere atribuir à Junta de Freguesia da Maçussa um apoio financeiro no valor 
de 3.231,66 para fazer face às referidas obras.” --------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro, no 
valor de 3.231,66€, à Junta de Freguesia da Maçussa, pela construção de muros de suporte de 
terras nas Ruas 1º de Dezembro e 25 de Abril. Já tinha sido atribuído apoio financeiro para a 
concretização destas obras mas as despesas foram superiores e por isso pretende-se agora 
proceder à atribuição de subsídio complementar.-------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que a Junta de Freguesia em causa deveria 
ter previsto melhor o cálculo do total da intervenção, pois no seu entender a Câmara não poderá 
conceder este subsídio complementar na medida em que se trata de uma adicional a uma 
intervenção já comparticipada, é duvidosa a legalidade financeira da proposta. ----------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que já existiram várias situações comparáveis a este caso, como 
por exemplo um protocolo com a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima para comparticipação 
na construção de uma arrecadação que posteriormente se transformou no edifício sede da 
mesma e foram aprovados os suplementos financeiros necessários a toda esta operação.--------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre retorquiu dizendo que no caso apontado pelo Sr. Presidente foi 
aprovada uma verba anteriormente acordada entre a Câmara e a Junta de Freguesia, não foi 
aprovada nenhuma adicional.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente relembrou que foi aprovado um protocolo com a Junta de Freguesia de 
Aveiras de Cima, em que a Câmara suportaria 60% dos custos inerentes à construção de um 
barracão de apoio, posteriormente o Sr. Presidente de Junta decidiu transformar o dito barracão 
na nova sede, por isso foi aprovada uma adicional respeitante à opção tomada pela Junta.--------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 106 / P / 2008 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), duas abstenções (Grupo do PSD) e um voto contra (grupo da 
CDU). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2. Associação “Poisada do Campino – Proposta Nº 107 / P / 2008 --------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos não participou na discussão e votação da presente 
proposta, por pertencer aos Órgãos Dirigentes da Colectividade.------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- que a Associação “Poisada do Campino” procedeu em Novembro à Cerimónia de Entrega de 
Prémios às melhores actuações feitas na Praça de Toiros de Azambuja na presente época 
taurina; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a conveniência em assegurar a condigna representação do Concelho de Azambuja em 
manifestações de índole cultural; ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- o apoio pretendido, através do ofício nº 045/AP de 23-Out.08, é essencial para fazer face às 
despesas já efectuadas por aquela Associação, tendo em conta a sua natureza; --------------------- 
--- as competências atribuídas à Câmara Municipal no âmbito do apoio a actividades de 
interesse municipal de natureza cultural, nos termos do art. 64.º, n.º 4, alínea b) da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição de um apoio financeiro de 1.000,00 euros para fazer face a parte das despesas 
efectuadas com este evento.”--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro, no 
valor de 1.000€, à Associação Poisada do Campino para fazer face às despesas com a 
Cerimónia de Entrega de Prémios às melhores actuações feitas na Praça de Toiros de 
Azambuja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 107 / P / 2008 aprovada por unanimidade.---------- 
2.3. Associação “Poisada do Campino” – Proposta Nº 108 / P / 2008-------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos não participou na discussão e votação da presente 
proposta, por pertencer aos Órgãos Dirigentes da Colectividade.------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Associação “Poisada do Campino” fez os seguros possíveis para integrar os elementos 
das secções do Grupo de Forcados de Azambuja e Escola de Toureio de Azambuja; --------------- 
--- a conveniência em assegurar a condigna representação do Concelho de Azambuja numa 
manifestação cultural que lhe é característica, através do referido grupo de forcados, o único 
actualmente existente no concelho; ------------------------------------------------------------------------------- 
--- o apoio pretendido, através do oficio nº 029/AP de 19-Ago-2008, é essencial para fazer face 
às despesas já efectuadas por aquela Associação, tendo em conta a sua natureza; ----------------- 
--- as competências atribuídas à Câmara Municipal no âmbito do apoio a actividades de 
interesse municipal de natureza cultural, nos termos do art. 64.º, n.º 4, alínea b) da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição de um apoio financeiro de 1.500,00 euros para fazer face a parte dos encargos 
inerentes à contratação do referido seguro.” -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro, no 
valor de 1.500€, à Associação Poisada do Campino para comparticipação nas despesas com a 
contratação de seguro para todos os elementos do Grupo de Forcados e da Escola de Toureio 
de Azambuja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 108 / P / 2008 aprovada por unanimidade.---------- 
2.4. Associação “Poisada do Campino” – Proposta Nº 109 / P / 2008-------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos não participou na discussão e votação da presente 
proposta, por pertencer aos Órgãos Dirigentes da Colectividade.------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- que a Associação “Poisada do Campino” realizou em Novembro último o 9º Encontro dos 
Antigos Praticantes da Escola de Toureio de Azambuja, tendo sido necessário recorrer ao 
aluguer de gado para ser toureado naquele evento; ---------------------------------------------------------- 
--- a conveniência em assegurar a condigna representação do Concelho de Azambuja em 
manifestações de índole cultural; ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- o apoio pretendido, através do ofício nº 044/AP de 20-Out.08, é essencial para fazer face às 
despesas já efectuadas por aquela Associação, tendo em conta a sua natureza; --------------------- 
--- as competências atribuídas à Câmara Municipal no âmbito do apoio a actividades de 
interesse municipal de natureza cultural, nos termos do art. 64.º, n.º 4, alínea b) da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição de um apoio financeiro de 500,00 euros para fazer face a parte das despesas 
efectuadas com este evento.”--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro, no 
valor de 500€, à Associação Poisada do Campino para fazer face às despesas com o aluguer de 
gado para o 9º Encontro dos Antigos Praticantes da Escola de Toureio de Azambuja.--------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 109 / P / 2008 aprovada por unanimidade.---------- 
2.5. Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Quebradas – Proposta Nº 110 / P / 2008 ----- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que é atribuição das Autarquias locais promover o bem-estar social e cultural das populações; 
--- que nos termos da alínea a), do n.º 4, do art. 64 da Lei das Autarquias Locais, é da 
competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, que promovam no Município fins de interesse público; ----------------------------------------  
--- o pedido apresentado pela Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Quebradas. ------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal delibere atribuir um subsídio no valor de 2.500,00€, para apoio às 
obras realizadas.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro, no 
valor de 2.500€, à Delegação da Cruz Vermelha de Quebradas de forma a comparticipar na 
concretização das obras do edifício sede e compra de equipamento. ------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 110 / P / 2008 aprovada por unanimidade.---------- 
3. Informações--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1. Informação N.º 18 / 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 19 de Dezembro, que se 
anexam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 17ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
--- 4ª Alteração ao Orçamento da Receita ----------------------------------------------------------------------- 
--- 16ª Alteração ao Plano de Actividades. ----------------------------------------------------------------------- 
--- 14ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.” ----------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
3.2. Informação N.º 19 / P / 08 ------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- “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 22 de Dezembro, que se 
anexam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 18ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
--- 17ª Alteração ao Plano de Actividades.” ---------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
3.3. Informação N.º 20 / 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 22 e 23 de Dezembro, que se 
anexam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Modificação Orçamental de 22 de Dezembro:--------------------------------------------------------------- 
--- 18ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
--- 17ª Alteração ao Plano de Actividades. ----------------------------------------------------------------------- 
--- Modificação Orçamental de 23 de Dezembro --------------------------------------------------------------- 
--- 19ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
--- 15ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.” ----------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Dia 06 de Janeiro de 2009 -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sessão com todos os trabalhadores da Câmara Municipal de Azambuja, no auditório do 
Centro Social e Paroquial de Azambuja, às 15h30m---------------------------------------------------------- 
--- Encerramento ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Eram dezassete horas quando o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião. --------------------- 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------  


