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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 01 DE ABRIL DE 2008. -------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja.--------------------  
--- A reunião teve início às quinze horas e dez minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, 
o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de Sousa, 
José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira pelo Grupo do PSD, os Srs. 
Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira, e pelo Grupo da CDU, 
o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. -------------------------------------------------------------- 
--- Secretariou a reunião o Chefe de Divisão Financeira, Ricardo Miguel Nunes Portela. ------------ 

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 ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Júlio Mendão questionando o porquê da Câmara fazer um cerco ao seu 
estabelecimento, uma vez que na execução das obras na rua Frederico Arouca, não foi feito 
nenhum lugar de estacionamento à porta do seu estabelecimento comercial. -------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que na rua existem lugares para estacionamento e acrescentou 
que na propriedade em ruínas de que é proprietário existe uma tabuleta que indica que o 
estacionamento apenas é permitido aos clientes do seu estabelecimento comercial.----------------- 
--- O Sr. Júlio Mendão retorquiu que não são apenas os clientes, o problema consiste também 
nas cargas e descargas. Referiu que a Câmara, com a execução das obras, tem dado milhares 
de euros de prejuízo aos comerciantes da vila de Azambuja.----------------------------------------------- 
--- Relembrou que tem um projecto para alargamento do estabelecimento comercial entrado nos 
serviços da Câmara em Outubro de 2005 e que até à presente data não sabe do ponto de 
situação. Acusou a Câmara de beneficiar apenas os “amigos”, com quem almoçam, pois vê infra-
estruturas deitadas abaixo e passados 3 meses está-se a construir prédios novos, no seu caso 
esperou 9 anos pelo urbanização nos Casais da Lagoa e agora já lá vão quase 3 anos. ------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que se o Sr. Júlio mantiver o interesse em reunir com os 
Técnicos da Câmara, deve marcar uma nova reunião, para se estudar a possibilidade de solução 
para cargas e descargas. Sobre o processo entrado em 2005, irá inteirar-se e numa próxima 
sessão pública esclarecerá o ponto de situação.---------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Júlio Mendão referiu que o problema é com a REFER, tendo o Sr. Arquitecto da Câmara 
dito que iria solicitar reunião de modo a chegar-se a acordo, para que o projecto encoste à ponte 
aérea. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Silvestre congratulando a Câmara pelas obras realizadas, apesar da demora 
na sua execução. Acrescentou que na rua onde mora o trânsito passou a circular com excesso 
de velocidade, talvez pela ausência de sinalização, pelo que solicita que a Câmara sinalize a rua 
convenientemente, através de obstáculos, lombas, sinalização vertical, etc.---------------------------- 
--- Questionou o porquê das falhas de água na vila de Azambuja e excesso de roturas na rede 
de abastecimento de água. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Chamou a atenção para a altura das paleias de estender roupa na rua Alexandre Vieira, nº 3, 
pois qualquer pessoa de estatura normal, distraidamente, pode bater com a face.-------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara irá estudar uma solução para reduzir a velocidade 
do trânsito na rua. Sobre as falhas de água junto ao Valverde, informou que ainda não foi alvo de 
intervenção das empreitadas de remodelação da rede de abastecimento de água, estando 
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prevista na sequência de toda a remodelação ocorrida na vila. Relativamente às paleias, irá 
averiguar quem mora naquela casa e tentar solucionar o problema. -------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Luís Santos entregando na Câmara um documento elucidativo da sua situação 
provocada pelo encerramento (há cerca de 6 meses) da rua dos Campinos, onde tem um 
estabelecimento comercial de reparação de electrodomésticos. Solicitou celeridade da parte da 
Câmara na resolução do seu problema.--------------------------------------------------------------------------     
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara tem conhecimento do problema mas informou que 
nunca nenhum comerciante reivindicou nenhuma indemnização por prejuízos pela execução de 
obras de melhoramento nas ruas, apesar de em alguns casos protestarem a execução das 
mesmas. Pelo que a Câmara não irá aceder ao pedido feito, mas será oficiado da posição da 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Francisco Morgado dirigindo-se especificamente aos Srs. Vereadores António 
José Matos e António Nobre, sobre as suas intervenções na última sessão de Câmara. ------------ 
--- Relativamente ao pedido de referendo sobre a concessão das águas, intervenção do Sr. 
António José Matos, em que referiu que as assinaturas foram conferidas pelas Juntas de 
Freguesia, informou que na sua Junta, nem por elementos da Junta, nem por funcionários, não 
se procedeu a qualquer verificação de assinaturas. -----------------------------------------------------------  
--- Sobre a intervenção do Sr. Vereador António Nobre, relativamente ao problema com a rede 
de esgotos em Espinheira, apenas veio informar a Câmara da apresentação de uma proposta à 
Junta de Freguesia, que caso fosse aprovada, na Junta e na Assembleia de Freguesia, iria 
proceder ao bloqueio de todas as caixas da rede de esgotos em Espinheira, não pediu qualquer 
parecer ou opinião da Câmara, nem do Executivo. ------------------------------------------------------------  
--- Questionou se a Câmara já tomou alguma posição relativamente à fiscalização deste 
problema vergonhoso de saída dos esgotos de São Salvador na Espinheira. -------------------------- 
--- Sobre a ampliação/ recuperação da escola primária de Alcoentre congratulou-se com o início 
das obras e com a realização de uma reunião de esclarecimento com os encarregados de 
educação. Afirmou esperar que a realização das obras corra da melhor forma possível. ------------ 
--- Solicitou informação acerca dos arranjos na rua das Flores, em Quebradas e no Bairro 
Socasa, em Alcoentre, da resolução do problema na entrada sul da vila (que se agrava quando 
chove). Alertou a Câmara para o facto dos bancos do Jardim Urbano estarem todos partidos, o 
que considera que não beneficia em nada o Jardim. Questionou para quando o início da limpeza 
dos caminhos florestais como prevenção aos incêndios e da elaboração do projecto de 
ordenamento de trânsito da freguesia de Alcoentre.----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que as obras na escola de Alcoentre vão iniciar-se e 
naturalmente irá causar alguns incómodos, no entanto a Câmara irá tentar minimizar esses 
incómodos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os arranjos no Bairro da Socasa, aguarda o visto de Tribunal de Contas ao empréstimo 
autorizado pela Assembleia Municipal e na rua das Flores, falta chegar a acordo com um dos 
proprietários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Falta também adjudicar a empreitada na entrada sul de Alcoentre à empresa Vieira Mendes. -
--- Informou que o jardim municipal é claramente vítima de vandalismo, não só na questão dos 
bancos mas também no arranque dos pivots de rega, tendo, mensalmente, que ser repostos 
cerca de 30/ 40 pivots. Foi estabelecido novo contrato com o empreiteiro para reposição destas 
situações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vice-presidente que sobre o problema na rede de esgotos de Espinheira 
informou já ter contactado a Câmara do Cadaval, que já iniciou conversações com a AdO, tal 
como a Câmara de Azambuja, estando a aguardar relatório da AdO sobre o assunto.--------------- 
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--- O Sr. Presidente acrescentou que foi dada indicação aos serviços para se quantificar os 
prejuízos da Câmara pelo incumprimento da AdO de acordos e cláusulas contratuais. Depois de 
efectuado o relatório irá propor ao executivo uma resolução formal. --------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas que sobre a sinalização informou ter sido aberto 
concurso, para a nível municipal ser adjudicada de sinalização vertical. A limpeza das florestais 
está a aguardar a cedência de máquinas para iniciar o trabalho. ------------------------------------------ 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que sobre a intervenção do Sr. Francisco 
Morgado, referiu haver um lapso, pois afirmou que o PSD arranjou assinaturas que defendiam a 
realização do Referendo que foram validadas, pelas Juntas de Freguesia ou pela Câmara, como 
munícipes do Concelho de Azambuja. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que a intervenção do Sr. Mendão teceu 
afirmações muito graves, pois disse que o Sr. Presidente da Câmara almoça com empreiteiros. 
Não se querendo intrometer na vida do Sr. Presidente, quer ver esclarecido que estes almoços 
nada têm a ver com o desempenho de funções autárquicas. Por isso evidenciou a necessidade 
do Sr. Presidente, que tem delegação de competências da Câmara na área do urbanismo, 
apresentar um relatório circunstanciado sobre os procedimentos administrativos de natureza 
Urbanística nos processos do munícipe em causa. Aguarda também a tomada de posição do Sr. 
Presidente relativamente às acusações graves de que foi alvo.-------------------------------------------- 
--- Sobre a intervenção do Sr. Luís Santos, afirmou que na última sessão de Câmara, depois da 
intervenção e da exposição do problema, recomendou ao munícipe que depois de munido do 
acervo probatório, fizesse uma reclamação na Câmara de todos os danos que realização da 
obra lhe causou. Discorda que sem a apreciação do processo, tal como aconteceu noutros 
casos, em que ficou evidenciada a generosidade do Sr. presidente (por exemplo no processo do 
Páteo Valverde), o Sr. Presidente esteja a remeter o munícipe para os Tribunais Administrativos, 
há que analisar os processos de forma equitativa e justa. Pois também não é verdade que 
nunca foram pagas indemnizações por danos provocados por obra pública mal executadas. ------    
--- Relativamente à intervenção do Sr. Francisco Morgado, reafirmou que existem outras formas 
de resolver o assunto, até por pressão da Câmara. ----------------------------------------------------------- 
--- Sobre a análise quantificativa da relação contratual entre o Município de Azambuja e a AdO, 
lembrou que se houve incumprimento foi por parte do município, pois pediu uma informação de 
dívidas a fornecedores onde vinha registada a dívida do Município à AdO, no seu entender só 
depois de pagar, a Câmara poderá exigir cumprimento à AdO. -------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que não se devem criar suspeições quando se pode visivelmente 
perceber que as acusações são feitas pelo facto do munícipe estar desgastado com a Câmara, 
por isso não vai interpor qualquer recurso judicial ao Sr. Mendão por ter dito que almoça com 
empreiteiros. Reafirmou que na próxima sessão de Câmara irá trazer o processo do Sr. Mendão 
de modo a, publicamente, esclarecer o ponto de situação. -------------------------------------------------- 
--- Sobre as potenciais indemnizações, uma coisa são acidentes provocados por descuido da 
Câmara em determinada intervenção, comprovados com informações dos serviços e autos da 
GNR, outra coisa é o prejuízo abstracto decorrente da quebra de movimento da realização de 
uma obra pública, que abrange a generalidade dos comerciantes e habitantes. ----------------------- 
--- Solicitou afirmações concretas sobre a aplicação da sua generosidade no tratamento do 
processo do Páteo Valverde.---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Lamentou que o Sr. Vereador tenha tomado partido da AdO, depois de muito criticar todo o 
processo contratual, enquanto Deputado Municipal. Explicou ainda que a tomada de posição da 
Câmara é muito clara, pois a AdO não cumpriu um conjunto de obrigações contratuais. A 
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Câmara não paga à AdO enquanto determinados compromisso não forem assumidos, com o 
encontro de contas irá apurar-se quem é devedor neste processo. --------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a sua intervenção apenas manifesta preocupação 
de salvaguarda da honorabilidade de todos os eleitos autárquicos por isso instou o Sr. 
Presidente a tomar uma posição referente a este caso concreto.------------------------------------------ 
--- Relativamente à AdO apenas está a constatar uma realidade de que o Município não pagou 
pelos serviços que lhe foram prestados. A CDU sempre chamou a atenção para os 
incumprimentos da Câmara e da AdO, existe incumprimento de ambas as partes. ------------------- 
--- Sobre a generosidade no tratamento do processo do Páteo Valverde, lembrou as 
intervenções do Sr. Vereador António José Matos, remetendo para as actas onde foi discutido e 
votado este assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que por existir incumprimento, a Câmara adoptou a estratégia de 
não pagamento até cumprimento do contrato pela AdO. ----------------------------------------------------- 
--- Referiu que no processo Valverde obrigou o concessionário a pagar as rendas passadas em 
dívida e obrigou a pagar todos os encargos em dívida.------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. António José Matos solicitando a entrega da informação contida nos 
requerimentos entregues pelo PSD na reunião realizada em Vila Nova de São Pedro, a acta de 
abertura de propostas da concessão das águas e do estudo económico apresentado por todos 
os candidatos do concurso ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- As obras em Azambuja têm prejudicado a vida de todos (habitantes e comerciantes) por 
serem mal organizadas e fiscalizadas, dando completa razão a todos os munícipes que delas 
vieram reclamar. Tanto, que a estrada em frente à biblioteca está novamente encerrada, porque 
rebentou a última caixa de esgoto, o que no seu entender deve-se à falta de fiscalização. --------- 
--- Solicitou o ponto de situação da rotunda de Aveiras (se irá sofrer alterações), dos esgotos de 
Manique (para quando a sua execução), do novo estabelecimento prisional nas Virtudes (se 
substituirá o E. P. Alcoentre), estudo sobre as dívidas da Câmara Municipal (informação dada 
pelo Sr. Presidente na Assembleia Municipal de Vale do Paraíso), disponibilização das actas no 
site da Câmara, do arranjo da porta e da campainha do jardim-de-infância de Manique do 
Intendente e do processo para a RIB de Azambuja (Zubareias). -------------------------------------------  
--- Informou que a GNR está a multar os comerciantes na Vila de Azambuja por falta de 
documentação, que muitos desconhecem, por isso solicitou que a Câmara em conjunto com a 
ACISMA compile toda a documentação necessária para se abrir um novo estabelecimento, de 
forma a ajudar os comerciantes. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Pretende saber do cumprimento/ incumprimento do prazo de todas as obras que se estão a 
realizar na freguesia de Azambuja. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que sobre os requerimentos serão entregues o mais breve 
possível, sendo que o estudo económico será presente em sessão de Câmara em devida altura, 
aquando da apresentação da proposta ganhadora. ----------------------------------------------------------- 
--- Entende que à medida que vão sendo visíveis os resultados de uma obra que transformou, 
ao nível de solo e subsolo, a vila de Azambuja, os Srs. Vereadores fiquem nervosos mas é 
preciso haver consciência de que estas grandes obras de intervenção na vila de Azambuja 
foram feitas em 6 fases, que tiveram diversas intervenções. As obras que tiveram resvalamento 
de prazos foram o POLIS 2 e o POLIS 5, intervenções em miolo urbano (sem cadastro). As 
pessoas que se vieram queixar à Câmara não são a maioria da população da Vila, por isso não 
se pode dizer que as pessoas estão descontentes. ----------------------------------------------------------- 
--- A interrupção na estrada em frente à biblioteca, foi para se fazer uma intervenção que ficou 
por fazer uma vez que a empreitada da Acoril não contemplou aquele troço.--------------------------- 
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--- Sobre a rotunda de Aveiras de Cima, falta colocar a sinalização. -------------------------------------- 
--- A rede de esgotos de Manique será a primeira obra a exigir ao concessionário das águas e 
das águas residuais. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A localização do novo estabelecimento prisional, ainda está em estudo pelo Ministério da 
Justiça, até porque existem Câmaras a oferecer terrenos para a sua construção. Segundo sabe 
não irá substituir nenhum dos estabelecimentos prisionais existentes no concelho. O local 
previsto, nas Virtudes, é em terrenos propriedade do Estado que ficam por detrás do restaurante 
Chalet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O estudo com as dívidas da Câmara será concluído durante o presente mês pois consta da 
conta de gerência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Aceitou a sugestão de integrar as actas no site da Câmara na internet e de fazer a 
compilação, juntamente com a ACISMA, de todos s documentos necessários para abrir um 
estabelecimento comercial.------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre as RIB, pensa que na próxima sessão de Câmara trará os dois processos para análise 
e votação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre, que sobre as obras em Azambuja, relembrou que 
praticamente todas mereceram aprovação por unanimidade, mas é dever de todos os Srs. 
Vereadores, questionar e alertar para o facto da execução da empreitada estar a correr mal. 
Também referiu que nunca foi informado de que a obra em frente à biblioteca tivesse sido 
interrompida, pois já não é a primeira vez que a rua foi cortada ao trânsito. Pensa que a Câmara 
deve reconhecer que a obra não tem corrido pela melhor forma. ------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu ter a perspectiva de que a obra é colectiva, pelo que esperava 
que os Srs. Vereadores a defendessem e não fizessem populismo ao incentivar os munícipes a 
accionar judicialmente a Câmara de modo a serem ressarcidos de eventuais prejuízos. Disse 
que houve uma parte da rua que não foi incluída na empreitada da Acoril porque já não cabia 
nos trabalhos a mais. Houve uma intervenção dos serviços da Câmara, em frente à biblioteca, 
que se pensou ser compatível com toda a intervenção ocorrida na rua mas só depois de feito o 
projecto e posto a concurso verificou-se que seria necessário intervir naquele troço, o que não 
foi possível fazer através de trabalhos a mais, decidiu-se que quando se voltasse a intervir no 
Rossio, fazia-se o troço.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente aos prazos das empreitadas informou que no dia 15 de Maio as empreitadas 
estarão concluídas mas as duas últimas empreitadas não cumpriram prazos e só informação 
dos serviços do DIOM avaliará a necessidade de qualquer prorrogação de prazo, caso contrário 
haverá aplicação de multas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 31 de Julho de 2006 foi aprovada por maioria, 
com quatro votos a favor e três abstenções (Srs. Vice-presidente e Vereador Marco Leal, do PS 
e Sr. Vereador António Nobre, da CDU). 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 – Processo de Expropriação de Imóvel – Proposta Nº 28 / P / 2008----------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: Resolução de Expropriar ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que desde há anos, e sem êxito, vem esta Câmara tentando comprar o edifício 
sito na Rua Victor Córdon e largo da Fonte de Palmela; ----------------------------------------------------- 
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--- Considerando que no âmbito do programa Polis se pretende requalificar a zona urbana do 
centro histórico da vila de Azambuja, com o objectivo, entre outros, de melhorar as condições de 
circulação e estacionamento de veículos, torna-se indispensável e urgente construir no local 
onde se encontra o identificado edifício um parque de estacionamento; --------------------------------- 
--- Considerando que os trabalhos necessários à execução do projecto de construção do parque 
de estacionamento são da máxima urgência, atendendo à necessidade de melhorar a qualidade 
de vida dos habitantes da vila e o estacionamento dos veículos dos mesmos;------------------------- 
--- Considerando que face à impossibilidade de estabelecer um acordo para a compra do 
identificado imóvel por um preço justo, foi possível recolher os elementos seguintes: ---------------- 
--- a) O imóvel em causa é propriedade de José da Maia Pereira Jardim e mulher Maria José 
Castro Sales Henriques Pereira Jardim, residentes no Largo da Escola, nº 2, Vale de Maceira, 
Alfeizerão; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) O imóvel está arrendado a “Metalomecânica de Azambuja, Lda.”, com sede no Largo do 
Rio, Azambuja; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) O imóvel está inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Azambuja sob o artigo 864, 
e descrito na Conservatória do Registo Predial de Azambuja sob o número 00347 da freguesia 
de Azambuja; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) A previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação é de 145.935,78 
euros de acordo com a avaliação elaborada por perito da Lista Oficial; ---------------------------------- 
--- e) De acordo com o PDM, o local do imóvel insere-se em zona urbana e nele pode ser 
instalado o referido Parque de Estacionamento. --------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nestes termos e nos da legislação aplicável, designadamente o artigo 10º do Código das 
Expropriações a Câmara resolva requerer a declaração de utilidade pública da expropriação do 
identificado imóvel e a atribuição de carácter urgente à mesma.” ------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta trata do início do processo de 
expropriação do imóvel localizado na rua Victor Córdon e Largo da Fonte de Palmela, onde 
funciona uma oficina. Informou que há aproximadamente três anos anda a tentar negociar com o 
proprietário do imóvel, uma forma amigável do imóvel vir à posse da Câmara, uma vez que está 
completamente desenquadrado das obras de reabilitação urbana e do novo enquadramento 
urbanístico da vila de Azambuja, quer ao nível da estrutura do imóvel, da actividade a que se 
dedica e do impedimento que o imóvel representa na circulação. Propõe que se dê início a um 
processo de expropriação baseado no montante definido por um avaliador oficial.--------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre concordando com a falta de enquadramento do 
edifício em causa e com a falta de estacionamentos na vila mas considera que o preço é 
bastante elevado para haver relação custo/ benefício. O relatório anexo à proposta apresenta 
dois preços e o valor de indemnização ao arrendatário, uma vez que se está numa fase inicial 
do procedimento, corre-se o risco do expropriado avançar para a fase contenciosa, onde será 
efectuada uma peritagem colegial, que normalmente aumenta os valores propostos na fase 
administrativa. Pelo esforço financeiro significativo entende que existem outras alternativas em 
que a quantia em causa poderia ser mais proveitosa. -------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que as estimativas são de 21.759€ para o arrendatário e 
124.176€ para o proprietário, através de critérios oficiais da avaliação. Este processo prende-se 
com funcionalidade urbana naquela zona da vila. Espera que na sequência desta decisão o 
proprietário queira continuar as negociações através de permuta, qual como a Câmara pretendia 
negociar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando se houve negociações com o 
arrendatário, pois apesar de concordar com o facto do local não ser o mais apropriado para a 
instalação de uma metalomecânica, não se pode descurar do facto de existirem oito postos de 
trabalho que estão a ser negociados por 21.000€.------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu ter falado com o arrendatário, que pretendia que a Câmara lhe 
arranjasse uma oficina para se instalar, o que é impossível. O arrendatário paga 
aproximadamente 600€ de renda mensal, que a somar aos 21.000€ de indemnização, permite-
lhe arrendar outro espaço equivalente para onde possa transferir a oficina. A proposta da 
Câmara ao proprietário constituía a permuta com um terreno maior, mais de 3.500 m², na zona 
em frente às oficinas municipais e a construção de uma estrutura, semelhante às oficinas, com a 
mesma área onde pudesse albergar a oficina. Mas, através da advogada, primeiro disse que 
queria toda a proposta da Câmara mais 250.000€ depois que pretendia a construção de dois 
pavilhões, o que a Câmara prontamente recusou e decidiu avançar para o processo de 
expropriação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou as razões da Câmara permitir a construção 
de mais um prédio naquela zona (entre o imóvel em causa e das finanças) se já se antevia a 
dificuldade de estacionamento só com os habitantes das torres, aquele espaço poderia ser 
inserido neste estacionamento.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o prédio em causa tem estacionamento subterrâneo, sendo 
a licença de construção anterior à sua vinda para a Câmara e anterior ao programa de 
recuperação daquela zona da vila. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que o Grupo do PSD tem dificuldade em votar 
favoravelmente a proposta pela incerteza no futuro da empresa arrendatária e dos seus 
trabalhadores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente acrescentou não ter essa perspectiva pois considera que a renda mensal 
somada à indemnização permitem ao arrendatário fazer a deslocalização para outro local. -------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 28 / P / 2008 aprovada por maioria com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------- 
Ponto 2 – Regulamento de Cedência de Viaturas Municipais – Proposta Nº 08 / V-JMP / 

2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que é da competência da Câmara Municipal deliberar sobre as formas de 
apoio a entidades e organismos legalmente existentes e apoiar no apoio a actividades de 
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva e recreativa ou outra – artigo 64º, nº 
4, alíneas a) e b); ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que a cedência de viaturas por parte do Município às entidades que se 
dedicam a fins de natureza social, cultural, desportiva ou recreativa deve obedecer a regras que 
permitam uma aplicação racional dos recursos e a concessão desse tipo de apoio em condições 
de igualdade em relação a todas as entidades interessadas; ----------------------------------------------- 
--- Considerando que este tipo de apoios tem vindo a ser disciplinado por um conjunto de normas 
aprovadas pela Câmara Municipal em 2004, cuja aplicação na prática permite e aconselha uma 
reavaliação do regime com base na experiência entretanto adquirida, a bem da clareza, 
coerência e praticabilidade das soluções a adoptar.----------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara, no uso da competência prevista no artigo 53º, nº 7, alínea a) da lei das 
Autarquias Locais, aprove o Regulamento de Cedência de Viaturas Municipais, anexo à presente 
proposta.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A Proposta n.º 8 / V-JMP / 2008 foi retirada.----------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 – Alteração ao Regulamento dos Cemitérios Municipais – Proposta nº 06 / V-JMP / 

2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- existem no Cemitério de Azambuja da EN 3 talhões reservados aos combatentes da grande 
guerra e do ultramar (18 covatos e 24 ossários) e aos bombeiros voluntários (8 covatos); ---------- 
--- a criação destes talhões tem por base o reconhecimento devido pela comunidade pelo 
heroísmo no desempenho de funções de combate de guerra e de serviço ao próximo;-------------- 
--- essas mesmas razões justificam que se aprofunde o reconhecimento devido, através da 
isenção de taxas pelas operações de inumação e exumação de ossadas sepultadas nesses 
talhões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto no art. 53º, nº 2, alínea a) da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, na versão dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Março, delibere submeter à 
Assembleia Municipal a alteração ao artigo 77º do Regulamento dos Cemitérios Municipais, 
aprovado por deliberação da Assembleia Municipal de 20 de Dezembro de 2002, de modo a 
passar a ter a seguinte redacção:---------------------------------------------------------------------------------- 
--- «Artigo 77º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – [Redacção Actual]--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – O disposto nos artigos 1º, 2º e 6º da tabela referida no número anterior não se aplica às 
inumações e exumações nos talhões privativos dos combatentes e dos bombeiros.»”--------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que a presente proposta vem em sequência 
da reformulação que a Câmara tem efectuado no cemitério de Azambuja. Esta proposta visa a 
isenção de pagamento para os familiares, dos combatentes da grande guerra e do ultramar e 
dos bombeiros voluntários, por levantamento das ossadas, o valor rondará os 150,00€. ------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 6 / V-JMP / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 4 – Conselho Municipal de Segurança de Azambuja – Constituição de Comissão – 

Proposta nº 07 / V-JMP / 2008 -------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:--------  
 --- “ A Lei nº 33/93, de 18 de Julho, criou os conselhos municipais de segurança, entidades com 
funções de natureza consultiva, de articulação, informação e cooperação, com os objectivos de 
promover o conhecimento e a discussão sobre a situação de segurança do município e de 
formular propostas e emitir pareceres no sentido da resolução de problemas relacionados. -------- 
--- Nos termos da lei, os conselhos municipais de segurança são entidades que funcionam em 
articulação com a Assembleia Municipal, a quem compete a elaboração e a aprovação de um 
regulamento provisório (art. 6º, nº 1), que será sujeito a parecer do Conselho antes da sua 
aprovação definitiva (art. 6º, nº 2 e 3), com vista à instituição em concreto do Conselho Municipal 
de Segurança de Azambuja. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal, usando da faculdade prevista no art. 64º, nº 
6, alínea a) e 53º, nº 2, alínea a) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na versão dada pela Lei 
nº 5-A/2002, de 11 de Março, delibere propor à Assembleia Municipal a constituição de uma 
comissão para a criação do Conselho Municipal de Segurança de Azambuja.” ------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta proposta sugere, à Assembleia 
Municipal, a constituição da comissão do conselho municipal de segurança. ---------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 7 / V-JMP / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 5 – Atribuição de Apoios Financeiros:---------------------------------------------------------------- 
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 5.1. Protocolos:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 União Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha – Proposta nº 24 / P / 2008 --------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-- Proposta-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que os municípios dispõem de Atribuições nos domínios da educação, tempos 
livres e desporto – cfr. art. 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, revista e republicada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro (LAL); ------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que constitui, igualmente, competência dos órgãos municipais apoiar a 
construção e conservação de equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local – cfr. 
alínea c) do n.º 2 do art. 21.º, da LAL; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que compete à Câmara, mediante a elaboração de protocolos, prestar apoio 
ao desenvolvimento de actividades de interesse municipal, nomeadamente de natureza 
desportiva e recreativa, cuja prática seja proporcionada por associações com fins culturais e 
desportivos – cfr. alíneas a) e b) do n.º 4 do art. 64.º e art. 67.º da LAL; --------------------------------- 
--- Considerando que a União Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha apresentou, junto da 
Câmara Municipal de Azambuja, um pedido de prestação de apoio financeiro para a aplicação 
de relvado sintético no campo de futebol, propriedade desta associação; ------------------------------- 
--- Considerando que a referida intervenção merece o apoio da Câmara Municipal de Azambuja, 
não só por se revelar como um projecto empreendedor na área do associativismo autónomo, 
como por potenciar a optimização de recursos para a prática desportiva, através do 
desenvolvimento das actividades existentes e a maximização da oferta de carácter desportivo e 
social, tudo na prossecução do interesse público e municipal.---------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Seja aprovada a atribuição de um apoio financeiro à União Desporto e Recreio de Vila 
Nova da Rainha, nos termos do Protocolo em anexo. -------------------------------------------------------- 
--- 2. A proposta seja objecto de apreciação pela Assembleia Municipal, de acordo com o 
estipulado na alínea f) do n.º 3 do art. 4 da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças 
Locais.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Os municípios dispõem de Atribuições nos domínios da educação, tempos livres e desporto 
(cfr. art. 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, revista e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro, adiante designada por LAL). ----------------------------------------------------------------- 
--- É da competência dos órgãos municipais apoiar a construção e conservação de 
equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local (cfr. alínea c) do n.º 2 do art. 21.º, da 
LAL) bem como prestar apoio ao desenvolvimento de actividades de interesse municipal, 
mediante a elaboração de protocolos, nomeadamente de natureza desportiva e recreativa, cuja 
prática seja proporcionada por associações com fins culturais e desportivos (cfr. alíneas a) e b) 
do n.º 4 do art. 64.º e art. 67.º da LAL). --------------------------------------------------------------------------- 
--- A União Desportiva de Vila Nova da Rainha apresentou, junto da Câmara Municipal de 
Azambuja, um pedido de prestação de apoio financeiro para a instalação de relvado sintético no 
campo de futebol, propriedade desta associação, intervenção que merece o apoio da Câmara, 
não só por se revelar como um projecto empreendedor na área do associativismo autónomo, 
como por potenciar a optimização de recursos para a prática desportiva, através do 
desenvolvimento das actividades existentes e a maximização da oferta de carácter desportivo e 
social, tudo na prossecução do interesse público e municipal.---------------------------------------------- 
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--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, e aqui representada pelo 
seu Presidente, Dr. Joaquim António Ramos, e a União Desporto e Recreio de Vila Nova da 
Rainha, adiante designada por UDR, com o NIPC 501 644 660, com sede em Vila Nova da 
Rainha, aqui representada pelo seu Presidente, Joaquim Manuel Silva Marques, com poderes 
para o acto acordam em celebrar o presente Protocolo que se rege pelas seguintes Cláusulas: -- 
--- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Objecto) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Protocolo define o regime de Apoio Financeiro a atribuir à União Desporto e 
Recreio de Vila Nova da Rainha, adiante designada por UDR, para que proceda à aplicação de 
relvado sintético no campo de futebol e obras complementares, adiante designado por Campo, 
propriedade da referida associação.------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Montante a atribuir e respectiva afectação) ----------------------------------------------------------------- 
--- 1. A Câmara compromete-se a apoiar financeiramente a aplicação de relvado sintético no 
Campo da UDR, no montante da proposta que vier a ser adjudicada de acordo com o 
procedimento concursal previsto na cláusula terceira, acrescido do valor inerente a despesas 
administrativas (a comprovar documentalmente) e às respectivas condições do financiamento 
bancário a contratar pela UDR, até ao limite máximo de 350.000 euros.--------------------------------- 
--- 2. O montante referido no número anterior será atribuído através de 20 prestações 
semestrais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Concluídos os procedimentos concursais previstos no ponto 1. da cláusula 3.ª, o plano de 
prestações semestrais deverá ser aprovado pela Câmara. -------------------------------------------------- 
--- 4. A UDR compromete-se a afectar o montante atribuído, de forma exclusiva, à realização da 
obra identificada na Cláusula anterior. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Requisitos do procedimento de contratação) --------------------------------------------------------------- 
--- 1. A UDR compromete-se, como dono de obra, a respeitar o regime legal da contratação 
pública em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A Câmara participará no procedimento de contratação e subsequente acompanhamento da 
execução da obra nos termos da Cláusula seguinte e, de forma subsidiária, nos termos que, no 
âmbito da execução do presente Protocolo, vierem a ser definidos entre as partes. ------------------ 
--- Cláusula Quarta ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Colaboração entre as partes)----------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. No âmbito do presente Protocolo, a Câmara presta apoio à UDR nos seguintes termos: ----- 
--- a) A Câmara elabora o Programa de Concurso, Caderno de Encargos e Anúncio do 
procedimento;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) A Câmara participa, de forma maioritária, nas Comissões de Abertura e de Análise de 
propostas;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) A Câmara assegura, por conta do Dono de Obra, a fiscalização da execução das obras; ---- 
--- d) A libertação de verbas por parte da instituição financiadora dependerá da confirmação dos 
autos por parte da fiscalização.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Obrigações inerentes a gestão do equipamento)---------------------------------------------------------- 
--- 1. Como contrapartida pelo apoio financeiro concedido pelo presente Protocolo a UDR 
concede à Câmara o direito a utilizar, pelos seus funcionários ou para iniciativas que 
desenvolva, de forma gratuita, o Campo em causa, bem como balneários, iluminação e demais 
instalações do seu parque desportivo necessários a prática de qualquer actividade no mesmo.---. 
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--- 2. A UDR obriga–se a promover a prática desportiva ao ar livre junto das escolas da 
respectiva freguesia ou outras freguesias em que não exista nenhum campo de relvado 
sintético, ou, ainda, junto de outras colectividades de freguesias ou entidades do Município com 
relevância desportiva, recreativa e cultural.---------------------------------------------------------------------- 
--- 3. Para efeitos do número anterior e, de acordo com as necessidades da comunidade 
escolar, as partes acordam que a definição do modo e forma de utilização do equipamento pela 
Câmara será efectuada no início de cada época/ano desportivo e coincidente com o ano 
escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. As partes acordam, ainda, que a definição do modo e forma de utilização do equipamento 
por entidades terceiras será efectuada no início de cada época/ano desportivo ou, 
oportunamente, por acordo entre as partes directamente envolvidas. ------------------------------------ 
--- Cláusula Sexta------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Prazo)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sem prejuízo do disposto no n.º 2 da Cláusula Segunda, o presente Protocolo tem a vigência 
de dez anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula Sétima ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Incumprimento) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em caso de incumprimento do presente Protocolo por parte da UDR e, em especial, pela não 
conclusão da obra por facto que lhe seja imputável, a Câmara reserva-se o direito de denunciar 
o presente Protocolo, sem prejuízo do direito a exigir a devolução das verbas entregues, bem 
como do custo da prestação efectuada pelos técnicos camarários envolvidos.”------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que numa perspectiva conjunta as 24, 25, 26 e 27 / P / 2008 vêm 
no sentido de permitir a criação de condições para o fomento do desporto em zonas específicas 
do Município. Consistem na atribuição, a longo prazo, de subsídios a colectividades do 
concelho, com o objectivo, em 3 casos: União Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha, 
União Cultural e Desportiva Vilanovense e Aveiras de Cima Sport Club, da construção de um 
campo de relvado sintético e, no outro caso: Casa do Povo de Manique do Intendente, 
conclusão e arranjos exteriores do pavilhão. Os subsídios poderão atingir o valor máximo de 
350.000€ por um período de 10 anos. Nos termos do protocolo, as colectividades deverão seguir 
as regras de contratação das instituições públicas, por isso a Câmara irá prestar apoio nos 
projectos, no lançamento de concurso público, na adjudicação e no acompanhamento da obra. --   
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando, no que refere às propostas de apoio 
para construção de campo relvado em piso sintético, se dispõem de apoios públicos da 
administração central.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que existe um programa lançado pelo Instituto Nacional de 
Desporto que visava a construção de um piso sintético em cada concelho, mas o Município de 
Azambuja não se pode candidatar porque está a construir o campo de jogos recorrendo a 
financiamento comunitário. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que não há previsão destas propostas nos instrumentos 
previsionais do Município, pressupondo que depois da sua aprovação, pela Câmara e pela 
Assembleia, será integrada. Tem alguma dificuldade em compreender a forma como é 
concedido o apoio, pois o Município vai, durante 10 anos, assumir um compromisso de 
atribuição de subsídio anual às colectividades para poderem proceder ao pagamento da 
amortização do empréstimo que irão contrair. Apesar de vir, anexo às propostas, um parecer de 
uma firma de advogados, não está impressionado com suas as conclusões, permanecendo com 
todas as dúvidas legais deste procedimento. Apesar de reconhecer a necessidade de infra-
estruturas desta natureza, para que as colectividades possam desenvolver e continuar a sua 
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actividade meritória, não pode deixar de olhar aos valores em causa e à forma de gestão da 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara pretende distribuir os benefícios pelas diversas 
freguesias. Este modelo tem vindo a ser aplicada em diversos municípios e informou que a 
Câmara pediu dois pareceres, ao gabinete do Dr. Rui Pena e do Dr. Sá Fernandes, que foram 
no mesmo sentido. Uma vez que este processo vai ser moroso, pois se aprovadas as propostas 
serão presentes em Assembleia Municipal, depois terão que ser lançados concursos públicos e 
analisados os processos, por isso entende que não serão efectuados encargos financeiros no 
presente ano, por isso em devido tempo, será incluído nos documentos previsionais do 
Município. Este caso é um compromisso durante 10 anos em que é obrigatório o pagamento da 
infra-estrutura pelos munícipes mas que durante o mesmo período poderão usufruir destas infra-
estruturas, haverá lugar a pagamento mas também a usufruto, por maior período de tempo. ------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando o porquê do parecer ser de 2007 e 
por isso algumas das suas bases estão desactualizadas. Evidenciou a falta de coerência pois 
teve conhecimento que por uma questão de dias, Vila Nova da Rainha não se pode candidatar a 
fundos do Instituto Português do Desporto para construção de um sintético porque a Câmara 
avançou com o grande campo de jogos. Uma vez que a Câmara está a apoiar estas infra-
estruturas considera que não mais se poderá dissociar das atribuições de subsídio para o 
desenvolvimento da prática de futebol (por exemplo, inscrição de atletas, transporte, 
equipamentos, etc.). Questionou quem vai assumir o pagamento das facturas de água para 
estes relvados pois tem conhecimento que necessitam de regas permanentes. ----------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a candidatura da Câmara à construção do estádio é anterior 
à sua vinda para o Município, depois de algumas reuniões com o Plano Operacional de 
Desporto, decidiu-se alterar a designação para grande campos de jogos e que poderá ser 
financiado. A colectividade de Vila Nova da Rainha candidatou-se ao Programa “Primeiro 
Campo Relvado do Município” mas não avançou na perspectiva de que a Câmara já tinha uma 
candidatura aprovada no Plano Operacional Regional. A coerência destas localizações prende-
se com o facto de existirem grupos organizados para a prática de futebol em Vila Nova de São 
Pedro e Vila Nova da Rainha e escola de futebol em Aveiras de Cima, acrescido pela dispersão 
geográfica inserida no concelho que permitirá a outras freguesias utilizarem esta infra-estrutura, 
no caso de Manique do Intendente existe um pavilhão inacabado, onde acabou de ser 
construído um centro educacional que necessita ser complementado com um pavilhão para a 
prática desportiva. É obrigação dos serviços públicos proporcionarem infra-estruturas para a 
prática do desporto, mas também será responsabilidade da colectividade gerar receitas para a 
sua sustentabilidade, através da sua dinamização.------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou como foi encontrado o valor em causa, 
350.000€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que foram feitas consultas a vários fornecedores de relvados 
sintéticos acrescido do coeficiente de cautela mas depois de lançado o concurso, será presente 
à Câmara proposta com os valores exactos. --------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 24 / P / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por maioria com seis votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção 
(Grupo da CDU). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

União Cultural e Desportiva Vilanovense – Proposta nº 25 / 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 os municípios dispõem de Atribuições nos domínios da educação, tempos 
livres e desporto – cfr. art. 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, revista e republicada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro (LAL); ------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que constitui, igualmente, competência dos órgãos municipais apoiar a 
construção e conservação de equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local – cfr. 
alínea c) do n.º 2 do art. 21.º, da LAL; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que compete à Câmara, mediante a elaboração de protocolos, prestar apoio 
ao desenvolvimento de actividades de interesse municipal, nomeadamente de natureza 
desportiva e recreativa, cuja prática seja proporcionada por associações com fins culturais e 
desportivos – cfr. alíneas a) e b) do n.º 4 do art. 64.º e art. 67.º da LAL; --------------------------------- 
--- Considerando que a União Cultural e Desportiva Vilanovense apresentou, junto da Câmara 
Municipal de Azambuja, um pedido de prestação de apoio financeiro para a instalação de 
relvado sintético no campo de futebol, propriedade desta associação; ----------------------------------- 
--- Considerando que a referida intervenção merece o apoio da Câmara Municipal de Azambuja, 
não só por se revelar como um projecto empreendedor na área do associativismo autónomo, 
como por potenciar a optimização de recursos para a prática desportiva, através do 
desenvolvimento das actividades existentes e a maximização da oferta de carácter desportivo e 
social, tudo na prossecução do interesse público e municipal.---------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Seja aprovada a atribuição de um apoio financeiro à União Cultural e Desportiva 
Vilanovense, nos termos do Protocolo em anexo. ------------------------------------------------------------- 
--- 2. A proposta seja objecto de apreciação pela Assembleia Municipal, de acordo com o 
estipulado na alínea f) do n.º 3 do art. 4 da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças 
Locais.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Os municípios dispõem de Atribuições nos domínios da educação, tempos livres e desporto 
(cfr. art. 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, revista e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro, adiante designada por LAL). ----------------------------------------------------------------- 
--- É da competência dos órgãos municipais apoiar a construção e conservação de 
equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local (cfr. alínea c) do n.º 2 do art. 21.º, da 
LAL) bem como prestar apoio ao desenvolvimento de actividades de interesse municipal, 
mediante a elaboração de protocolos, nomeadamente de natureza desportiva e recreativa, cuja 
prática seja proporcionada por associações com fins culturais e desportivos (cfr. alíneas a) e b) 
do n.º 4 do art. 64.º e art. 67.º da LAL). --------------------------------------------------------------------------- 
--- A União Cultural e Desportiva Vilanovense apresentou, junto da Câmara Municipal de 
Azambuja, um pedido de prestação de apoio financeiro para a aplicação de relvado sintético no 
campo de futebol, propriedade desta associação, intervenção que merece o apoio da Câmara, 
não só por se revelar como um projecto empreendedor na área do associativismo autónomo, 
como por potenciar a optimização de recursos para a prática desportiva, através do 
desenvolvimento das actividades existentes e a maximização da oferta de carácter desportivo e 
social, tudo na prossecução do interesse público e municipal.---------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, e aqui representada pelo 
seu Presidente, Dr. Joaquim António Ramos, e a União Cultural e Desportiva Vilanovense, 
adiante designada por Vilanovense, com o NIPC 502 811 137, com sede em Vila Nova de São 
Pedro, aqui representada pelo seu Presidente, João Carlos Filipe Almeida, com poderes para o 
acto acordam em celebrar o presente Protocolo que se rege pelas seguintes Cláusulas: ----------- 
--- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- (Objecto) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Protocolo define o regime de Apoio Financeiro a atribuir ao Vilanovense para que 
proceda à aplicação de relvado sintético no campo de futebol e obras complementares, adiante 
designado por Campo, propriedade da referida associação. ------------------------------------------------ 
--- Cláusula Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Montante a atribuir e respectiva afectação) ----------------------------------------------------------------- 
--- 1. A Câmara compromete-se a apoiar financeiramente a aplicação de relvado sintético no 
Campo do Vilanovense no montante da proposta que vier a ser adjudicada de acordo com o 
procedimento concursal previsto na cláusula terceira, acrescido do valor inerente a despesas 
administrativas (a comprovar documentalmente) e às respectivas condições do financiamento 
bancário, a contratar pelo Vilanovense, até ao limite máximo de 350.000 euros. ---------------------- 
--- 2. O montante referido no número anterior será atribuído através de 20 prestações 
semestrais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Após concluídos os procedimentos concursais previstos no ponto 1 da cláusula 3.ª, o plano 
de prestações semestrais deverá ser aprovado pela Câmara.---------------------------------------------- 
--- 4. O Vilanovense compromete-se a afectar o montante atribuído, de forma exclusiva, à 
realização da obra identificada na Cláusula anterior.---------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Requisitos do procedimento de contratação) --------------------------------------------------------------- 
--- 1. O Vilanovense compromete-se, como dono de obra, a respeitar o regime legal da 
contratação pública em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A Câmara participará no procedimento de contratação e subsequente acompanhamento da 
execução da obra nos termos da Cláusula seguinte e, de forma subsidiária, nos termos que, no 
âmbito da execução do presente Protocolo, vierem a ser definidos entre as partes. ------------------ 
--- Cláusula Quarta ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Colaboração entre as partes)----------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. No âmbito do presente Protocolo, a Câmara presta apoio ao Vilanovense nos seguintes 
termos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) A Câmara elabora o Programa de Concurso, Caderno de Encargos e Anúncio do 
procedimento;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) A Câmara participa, de forma maioritária, nas Comissões de Abertura e de Análise de 
propostas;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) A Câmara assegura, por conta do Dono de Obra, a fiscalização da execução das obras; ---- 
--- d) A libertação de verbas por parte da instituição financiadora dependerá da confirmação dos 
autos por parte da fiscalização.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Obrigações inerentes a gestão do equipamento)---------------------------------------------------------- 
--- 1. Como contrapartida pelo apoio financeiro concedido pelo presente Protocolo o Vilanovense 
concede à Câmara o direito a utilizar, pelos seus funcionários ou para iniciativas que 
desenvolva, de forma gratuita, o Campo em causa, bem como balneários, iluminação e demais 
instalações do seu parque desportivo necessários a prática de qualquer actividade no mesmo.--- 
--- 2. O Vilanovense obriga – se a promover a prática desportiva ao ar livre junto das escolas da 
respectiva freguesia ou outras freguesias em que não exista nenhum campo de relvado 
sintético, ou, ainda, junto de outras colectividades de freguesias ou entidades do Município com 
relevância desportiva, recreativa e cultural. --------------------------------------------------------------------- 
--- 3. Para efeitos do número anterior e, de acordo com as necessidades da comunidade 
escolar, as partes acordam que a definição do modo e forma de utilização do equipamento pela 
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Câmara será efectuada no início de cada época/ano desportivo e coincidente com o ano 
escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4.As partes acordam, ainda, que a definição do modo e forma de utilização do equipamento 
por entidades terceiras será efectuada no início de cada época/ano desportivo ou, 
oportunamente, por acordo entre as partes directamente envolvidas. ------------------------------------ 
--- Cláusula Sexta------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Prazo)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sem prejuízo do disposto no n.º 2 da Cláusula Segunda, o presente Protocolo tem a vigência 
de dez anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula Sétima ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Incumprimento) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em caso de incumprimento do presente Protocolo por parte do Vilanovense e, em especial, 
pela não conclusão da obra por facto que lhe seja imputável, a Câmara reserva-se o direito de 
denunciar o presente Protocolo, sem prejuízo do direito a exigir a devolução das verbas 
entregues, bem como do custo da prestação efectuada pelos técnicos camarários envolvidos.---- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 25 / P / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por maioria com seis votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção 
(Grupo da CDU). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aveiras de Cima Sport Club – Proposta nº 26 / P / 2008 --------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-- Proposta-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que os municípios dispõem de Atribuições nos domínios da educação, tempos 
livres e desporto – cfr. art. 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, revista e republicada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro (LAL); ------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que constitui, igualmente, competência dos órgãos municipais apoiar a 
construção e conservação de equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local – cfr. 
alínea c) do n.º 2 do art. 21.º, da LAL; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que compete à Câmara, mediante a elaboração de protocolos, prestar apoio 
ao desenvolvimento de actividades de interesse municipal, nomeadamente de natureza 
desportiva e recreativa, cuja prática seja proporcionada por associações com fins culturais e 
desportivos – cfr. alíneas a) e b) do n.º 4 do art. 64.º e art. 67.º da LAL; --------------------------------- 
--- Considerando que o Aveiras de Cima Sport Club apresentou, junto da Câmara Municipal de 
Azambuja, um pedido de prestação de apoio financeiro para a aplicação de relvado sintético no 
campo de futebol, utilizado pela associação em regime de arrendamento e com a devida 
autorização, por parte dos proprietários, para a realização de “benfeitorias necessárias à 
prossecução da actividade desportiva desenvolvida” – cfr. documento em anexo; -------------------- 
--- Considerando que a referida intervenção merece o apoio da Câmara Municipal de Azambuja, 
não só por se revelar como um projecto empreendedor na área do associativismo autónomo, 
como por potenciar a optimização de recursos para a prática desportiva, através do 
desenvolvimento das actividades existentes e a maximização da oferta de carácter desportivo e 
social, tudo na prossecução do interesse público e municipal.---------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Seja aprovada um apoio financeiro ao Aveiras de Cima Sport Club, nos termos do 
Protocolo em anexo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 2. A proposta seja objecto de apreciação pela Assembleia Municipal, de acordo com o 
estipulado na alínea f) do n.º 3 do art. 4 da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças 
Locais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os municípios dispõem de Atribuições nos domínios da educação, tempos livres e desporto 
(cfr. art. 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, revista e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro, adiante designada por LAL). ----------------------------------------------------------------- 
--- É da competência dos órgãos municipais apoiar a construção e conservação de 
equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local (cfr. alínea c) do n.º 2 do art. 21.º, da 
LAL) bem como, prestar apoio ao desenvolvimento de actividades de interesse municipal, 
mediante a elaboração de protocolos, nomeadamente de natureza desportiva e recreativa, cuja 
prática seja proporcionada por associações com fins culturais e desportivos (cfr. alíneas a) e b) 
do n.º 4 do art. 64.º e art. 67.º da LAL). --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Aveiras de Cima Sport Club apresentou junto da Câmara Municipal de Azambuja um 
pedido de prestação de apoio financeiro para a aplicação de relvado sintético no campo de 
futebol, utilizado pela associação em regime de arrendamento e com a devida autorização, por 
parte dos proprietários, para a realização de “benfeitorias necessárias à prossecução da 
actividade desportiva desenvolvida”, intervenção que merece o apoio da Câmara, não só por se 
revelar como um projecto empreendedor na área do associativismo autónomo, como por 
potenciar a optimização de recursos para a prática desportiva, através do desenvolvimento das 
actividades existentes e a maximização da oferta de carácter desportivo e social, tudo na 
prossecução do interesse público e municipal. ----------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, e aqui representada pelo 
seu Presidente, Dr. Joaquim António Ramos, e o Aveiras de Cima Sport Club, com o NIPC 501 
266 674, com sede em Aveiras de Cima, aqui representada pelo seu Presidente, Pedro 
Alexandre Antunes Rocha, com poderes para o acto, acordam em celebrar o presente Protocolo 
que se rege pelas seguintes Cláusulas: -------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Objecto) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Protocolo define o regime de Apoio Financeiro a atribuir ao Aveiras de Cima Sport 
Club para que proceda à aplicação de relvado sintético no campo de futebol e obras 
complementares, adiante designado por Campo, utilizado pela referida associação. ----------------- 
--- Cláusula Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Montante a atribuir e respectiva afectação) ----------------------------------------------------------------- 
--- 1. A Câmara compromete-se a apoiar financeiramente a aplicação de relvado sintético no 
Campo do Aveiras de Cima Sport Club no montante da proposta que vier a ser adjudicada de 
acordo com o procedimento concursal previsto na cláusula terceira, acrescido do valor inerente 
a despesas administrativas (a comprovar documentalmente) e às respectivas condições do 
financiamento bancário a contratar pelo Aveiras de Cima Sport Club, até ao limite máximo de 
350.000 euros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. O montante referido no número anterior será atribuído através de 20 prestações 
semestrais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. Após concluídos os procedimentos concursais previstos no ponto 1 da cláusula 3.ª, o plano 
de prestações semestrais deverá ser aprovado pela Câmara.---------------------------------------------- 
--- 4. O Aveiras de Cima Sport Club compromete-se a afectar o montante atribuído, de forma 
exclusiva, à realização da obra identificada na Cláusula anterior.------------------------------------------ 
--- Cláusula Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- (Requisitos do procedimento de contratação) --------------------------------------------------------------- 
--- 1 – O Aveiras de Cima Sport Club compromete-se, como dono de obra, a respeitar o regime 
legal da contratação pública em vigor. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – A Câmara participará no procedimento de contratação e subsequente acompanhamento 
da execução da obra nos termos da Cláusula seguinte e, de forma subsidiária, nos termos que, 
no âmbito da execução do presente Protocolo, vierem a ser definidos entre as partes. -------------- 
--- Cláusula Quarta ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Colaboração entre as partes)----------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. No âmbito do presente Protocolo, a Câmara presta apoio ao Aveiras de Cima Sport Club 
nos seguintes termos:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) A Câmara elabora o Programa de Concurso, Caderno de Encargos e Anúncio do 
procedimento;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) A Câmara participa, de forma maioritária, nas Comissões de Abertura e de Análise de 
propostas;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) A Câmara assegura, por conta do Dono de Obra, a fiscalização da execução das obras; ---- 
--- d) A libertação de verbas por parte da instituição financiadora dependerá da confirmação dos 
autos por parte da fiscalização.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Obrigações inerentes a gestão do equipamento)---------------------------------------------------------- 
--- 1. Como contrapartida pelo apoio financeiro concedido pelo presente Protocolo o Aveiras de 
Cima Sport Club concede à Câmara o direito a utilizar, pelos seus funcionários ou para 
iniciativas que desenvolva, de forma gratuita, o Campo em causa, bem como balneários, 
iluminação e demais instalações do seu parque desportivo necessários a prática de qualquer 
actividade no mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. O Aveiras de Cima Sport Club obriga–se a promover a prática desportiva ao ar livre junto 
das escolas da respectiva freguesia ou outras freguesias em que não exista nenhum campo de 
relvado sintético, ou, ainda, junto de outras colectividades de freguesias ou entidades do 
Município com relevância desportiva, recreativa e cultural. --------------------------------------------------  
--- 3. Para efeitos do número anterior e, de acordo com as necessidades da comunidade 
escolar, as partes acordam que a definição do modo e forma de utilização do equipamento pela 
Câmara será efectuada no início de cada época/ano desportivo e coincidente com o ano 
escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. As partes acordam, ainda, que a definição do modo e forma de utilização do equipamento 
por entidades terceiras será efectuada no início de cada época/ano desportivo ou, 
oportunamente, por acordo entre as partes directamente envolvidas. ------------------------------------ 
--- Cláusula Sexta------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Prazo)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sem prejuízo do disposto no n.º 2 da Cláusula Segunda, o presente Protocolo tem a vigência 
de dez anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula Sétima ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Incumprimento) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em caso de incumprimento do presente Protocolo por parte do Aveiras de Cima Sport Club e, 
em especial, pela não conclusão da obra por facto que lhe seja imputável, a Câmara reserva--se 
o direito de denunciar o presente Protocolo, sem prejuízo do direito a exigir a devolução das 
verbas entregues, bem como do custo da prestação efectuada pelos técnicos camarários 
envolvidos.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 26 / P / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por maioria com seis votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção 
(Grupo da CDU). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Casa do Povo de Manique do Intendente – Proposta nº 27 / P / 2008 --------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-- Proposta-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que os municípios dispõem de Atribuições nos domínios da educação, tempos 
livres e desporto – cfr. art. 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, revista e republicada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro (LAL); ------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que constitui, igualmente, competência dos órgãos municipais apoiar a 
construção e conservação de equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local – cfr. 
alínea c) do n.º 2 do art. 21.º, da LAL; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que compete à Câmara, mediante a elaboração de protocolos, prestar apoio 
ao desenvolvimento de actividades de interesse municipal, nomeadamente de natureza 
desportiva e recreativa, cuja prática seja proporcionada por associações com fins culturais e 
desportivos – cfr. alíneas a) e b) do n.º 4 do art. 64.º e art. 67.º da LAL; --------------------------------- 
--- Considerando que a Casa do Povo de Manique do Intendente apresentou, junto da Câmara 
Municipal de Azambuja, um pedido de prestação de apoio financeiro para a conclusão do 
pavilhão polidesportivo, propriedade desta associação; ------------------------------------------------------ 
---Considerando que a referida intervenção merece o apoio da Câmara Municipal de Azambuja, 
não só por se revelar como um projecto empreendedor na área do associativismo autónomo, 
como por potenciar a optimização de recursos para a prática desportiva, através do 
desenvolvimento das actividades existentes e a maximização da oferta de carácter desportivo e 
social, tudo na prossecução do interesse público e municipal;---------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Seja aprovada um apoio financeiro à Casa do Povo de Manique do Intendente, nos termos 
do Protocolo em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A proposta seja objecto de apreciação pela Assembleia Municipal, de acordo com o 
estipulado na alínea f) do n.º 3 do art. 4 da Lei.º 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças 
Locais.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Os municípios dispõem de Atribuições nos domínios da educação, tempos livres e desporto 
(cfr. art. 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, revista e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro, adiante designada por LAL). ----------------------------------------------------------------- 
--- É da competência dos órgãos municipais apoiar a construção e conservação de 
equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local (cfr. alínea c) do n.º 2 do art. 21.º, da 
LAL) bem como, prestar apoio ao desenvolvimento de actividades de interesse municipal, 
mediante a elaboração de protocolos, nomeadamente de natureza desportiva e recreativa, cuja 
prática seja proporcionada por associações com fins culturais e desportivos (cfr. alíneas a) e b) 
do n.º 4 do art. 64.º e art. 67.º da LAL). --------------------------------------------------------------------------- 
--- A Casa do Povo de Manique do Intendente apresentou junto da Câmara Municipal de 
Azambuja um pedido de prestação de apoio financeiro para a conclusão do pavilhão 
polidesportivo, propriedade desta associação, intervenção que merece o apoio da Câmara, não 
só por se revelar como um projecto empreendedor na área do associativismo autónomo, como 
por potenciar a optimização de recursos para a prática desportiva, através do desenvolvimento 
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das actividades existentes e a maximização da oferta de carácter desportivo e social, tudo na 
prossecução do interesse público e municipal. ----------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, e aqui representada pelo 
seu Presidente, Dr. Joaquim António Ramos, e a Casa do Povo de Manique do Intendente, 
adiante designada por Casa do Povo, com o NIPC 500 920 966, com sede em Manique do 
Intendente, aqui representada pelo seu Presidente, Francisco Frazão Inácio de Oliveira, com 
poderes para o acto, acordam em celebrar o presente Protocolo que se rege pelas seguintes 
Cláusulas:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Objecto) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Protocolo define o regime de Apoio Financeiro a atribuir à Casa do Povo, para 
que proceda à conclusão do polidesportivo e obras complementares, adiante designado por 
Polidesportivo, propriedade da referida associação.----------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Montante a atribuir e respectiva afectação) ----------------------------------------------------------------- 
--- 1. A Câmara compromete-se a apoiar financeiramente a conclusão do Polidesportivo e obras 
complementares da Casa do Povo, no montante da proposta que vier a ser adjudicada de 
acordo com o procedimento concursal previsto na cláusula terceira, acrescido do valor inerente 
a despesas administrativas (a comprovar documentalmente) e às respectivas condições do 
financiamento bancário a contratar pela Casa do Povo, até ao limite máximo de 350.000 euros.-- 
--- 2. O montante referido no número anterior será atribuído através de 20 prestações 
semestrais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. Após concluídos os procedimentos concursais previstos no ponto 1 da cláusula 3.ª, o plano 
de prestações semestrais deverá ser aprovado pela Câmara.---------------------------------------------- 
--- 4. A Casa do Povo compromete-se a afectar o montante atribuído, de forma exclusiva, à 
realização da obra identificada na Cláusula anterior.---------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Requisitos do procedimento de contratação) --------------------------------------------------------------- 
--- 1 – A Casa do Povo compromete-se, como dono de obra, a respeitar o regime legal da 
contratação pública em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – A Câmara participará no procedimento de contratação e subsequente acompanhamento 
da execução da obra nos termos da Cláusula seguinte e, de forma subsidiária, nos termos que, 
no âmbito da execução do presente Protocolo, vierem a ser definidos entre as partes. -------------- 
--- Cláusula Quarta ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Colaboração entre as partes)----------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1 – No âmbito do presente Protocolo, a Câmara presta apoio a Casa do Povo nos seguintes 
termos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) A Câmara elabora o Programa de Concurso, Caderno de Encargos e Anúncio do 
procedimento;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) A Câmara participa, de forma maioritária, nas Comissões de Abertura e de Análise de 
propostas;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) A Câmara assegura, por conta do Dono de Obra, a fiscalização da execução das obras; ---- 
--- d) A libertação de verbas por parte da instituição financiadora dependerá da confirmação dos 
autos por parte da fiscalização.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Obrigações inerentes a gestão do equipamento)---------------------------------------------------------- 
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--- 1 – Como contrapartida pelo apoio financeiro concedido pelo presente Protocolo a Casa do 
Povo concede à Câmara o direito a utilizar, pelos seus funcionários ou para iniciativas que 
desenvolva, de forma gratuita, o Polidesportivo em causa, bem como balneários, iluminação e 
demais instalações do seu parque desportivo necessários a prática de qualquer actividade no 
mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – A Casa do Povo obriga–se a promover a prática desportiva nas escolas da respectiva 
freguesia ou outras freguesias em que não existam instalações semelhantes, ou, ainda, junto de 
outras colectividades de freguesias ou entidades do Município com relevância desportiva, 
recreativa e cultural. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3 – Para efeitos do número anterior e, de acordo com as necessidades da comunidade 
escolar, as partes acordam que a definição do modo e forma de utilização do equipamento pela 
Câmara será efectuada no início de cada época/ano desportivo e coincidente com o ano 
escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4 – As partes acordam, ainda, que a definição do modo e forma de utilização do equipamento 
por entidades terceiras será efectuada no início de cada época/ano desportivo ou, 
oportunamente, por acordo entre as partes directamente envolvidas. ------------------------------------ 
--- Cláusula Sexta------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Prazo)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sem prejuízo do disposto no n.º 2 da Cláusula Segunda, o presente Protocolo tem a vigência 
de dez anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula Sétima ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Incumprimento) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em caso de incumprimento do presente Protocolo por parte da Casa do Povo e, em especial, 
pela não conclusão da obra por facto que lhe seja imputável, a Câmara reserva-se o direito de 
denunciar o presente Protocolo, sem prejuízo do direito a exigir a devolução das verbas 
entregues, bem como do custo da prestação efectuada pelos técnicos camarários envolvidos.”--- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 27 / P / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por maioria com seis votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção 
(Grupo da CDU). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.2. Junta de Freguesia de Aveiras de Cima – Proposta nº 06 / VP / 2008 --------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Tendo em conta que é da competência da Câmara Municipal deliberar sobre a forma de 
apoio a dar às freguesias;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que é justo, adequado e relevante para o interesse dos munícipes que utilizam 
o Parque de Merendas das Malhadinhas apoiar a Junta de Freguesia no melhoramento das suas 
condições. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no artigo 64º, nº 6, alínea b) da 
Lei nº 164/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
delibere apoiar a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima através do fornecimento de material e 
apoio técnico na construção de um prolongamento da conduta de água para o Parque de 
Merendas das Malhadinhas, nos termos do protocolo cuja minuta segue em anexo.” ---------------- 
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- “A Câmara Municipal de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, com sede na Praça do 
Município, adiante designada por Câmara e aqui representada pelo seu presidente, Dr. Joaquim 
António Neves Ramos, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e a --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, pessoa colectiva nº 506 864 840, adiante designada 
por Junta e aqui representada pelo seu presidente, Justino Cláudio de Oliveira.----------------------- 
--- Acordam celebrar o presente protocolo de colaboração, ao abrigo do artigo 64º, nº 6, alínea b) 
da lei nº 164/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o 
qual se rege pelas seguintes cláusulas: -------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Pelo presente protocolo, a Câmara cede gratuitamente à Junta o material constante da 
relação em anexo para a construção de um prolongamento da conduta de água para o Parque 
de Merendas das Malhadinhas e o acompanhamento técnico por parte dos serviços municipais 
para assegurar a boa execução da obra.------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A Junta de Freguesia obriga-se a aplicar o material exclusivamente ao fim indicado no 
número anterior.”------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa o estabelecimento de 
protocolo com a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima. A Câmara procederá ao fornecimento 
de material para construção de um prolongamento da conduta de água para o Parque de 
Merendas das Malhadinhas e de acompanhamento técnico na execução da obra e a Junta será 
responsável pela execução da mesma. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 6 / VP / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

5.3. Agrupamento de Escolas de Azambuja – Projecto Eco-escolas – Proposta nº 
07 / VP / 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- o Agrupamento de escolas de Azambuja com Jardim-de-infância, pretende desenvolver no 
âmbito do Projecto Eco-escolas, um projecto denominado Ecologia e Ambiente;---------------------- 
--- a Câmara Municipal de Azambuja, através da sua Divisão de Ambiente, desenvolve um 
trabalho de sensibilização para os problemas ambientais;--------------------------------------------------- 
--- este tipo de projectos serão de apoiar, uma vez que contribuirão para uma mudança de 
atitudes e comportamentos, potenciando a participação dos jovens na resolução dos problemas 
ambientais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A aprovação do protocolo em anexo, o qual refere que a Câmara Municipal irá atribuir um 
subsídio de 1.580€ (mil quinhentos e oitenta euros) para aquisição de materiais/ equipamentos, 
para apoio ao referido projecto.”------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, aqui representada pelo 
seu Presidente Joaquim António Ramos ------------------------------------------------------------------------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Agrupamento de Escolas de Azambuja com Jardim-de-infância, adiante designada por 
Agrupamento de Escolas, representada pela professora Teresa Silva.----------------------------------- 
--- Celebram entre si, o seguinte protocolo,---------------------------------------------------------------------- 
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--- Considerando que, o Agrupamento de Escolas, pretende desenvolver no âmbito do projecto 
Eco-escolas, um projecto denominado Ecologia e Ambiente; ----------------------------------------------- 
--- Considerando que, a Câmara através da sua Divisão de Ambiente, desenvolve um trabalho 
de sensibilização para os problemas ambientais; -------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que este tipo de projectos serão de apoiar, uma vez que contribuirão para uma 
mudança de atitudes e comportamentos, potenciando a participação dos jovens na resolução 
dos problemas ambientais. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara compromete-se a atribuir um subsídio no valor de 1.580€ (mil quinhentos e oitenta 
euros) para aquisição dos materiais/ equipamentos de apoio ao referido projecto. -------------------- 
--- Cláusula Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Agrupamento de Escolas compromete-se a adquirir com o subsídio atribuído, os materiais/ 
equipamentos referidos no projecto (ecopontos domésticos, contentores para lixo, pilhão em 
“plástico” ou metal, maleta de observação da natureza, kit de análises de água, porta-canetas 
ecoponto e mobile ambiental).” ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro no valor de 1.580,00€ ao Agrupamento de Escola de Azambuja, para compra de 
material necessário à realização do Projecto Ecologia e Ambiente, inserido no programa Eco-
escolas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 7 / VP / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 6 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1. Sr. Vereador António Nobre --------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Justificação de falta na sessão, da Câmara Municipal de Azambuja, de 4 de Março de 2008.”  
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA --------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezoito horas e quarenta e três 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. -----------------------------------------------------------------------------  


