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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 04 DE MARÇO DE 2008. -----------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja.--------------------  
--- A reunião teve início às quinze horas e vinte minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de 
Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores Ana Maria Correia Ferreira e António José Costa da Cruz, e pelo Grupo da 
CDU, o Sr. Vereador Manuel Rocha dos Santos. ------------------------------------------------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- Não havendo informações a prestar, o Sr. Presidente passou, de imediato, ao ponto seguinte 
do período “Antes da Ordem do Dia”. ----------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Luís Santos informando que possui uma loja na rua dos Campinos, que devido 
às obras, está encerrada ao trânsito há cerca de 5 meses, o que lhe tem causado problemas, 
nomeadamente bancários, uma vez que não tem tido clientes, o ramo de negócio é arranjo de 
televisores que não podem ser carregados à mão. Solicita o auxílio da Câmara na resolução 
deste problema. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Daniel Claro referindo não entender, na factura da água, que tipo de quota é 
que está a pagar, questionando qual o artigo da Lei ou do Regulamento Municipal que permite à 
Câmara cobrar esta quota de serviço. A lei em vigor refere que a Câmara apenas pode cobrar 
por serviços contratados pelo munícipe. ------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que todas as ruas de Azambuja estão a ser objecto de 
reestruturação, por isso munícipes, moradores e comerciantes têm tido transtornos inerentes à 
realização das obras, que tinham obrigatoriamente que ser executadas, uma vez que a rede de 
água tinha mais de 30 anos e a rede de esgotos mais de 70. A Câmara fez todos os possíveis 
para minimizar os transtornos causados.------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Luís Santos referiu que tem sido prejudicado, primeiro pelas obras do paredão e agora 
pelas obras na rua, há 5 meses que a rua está encerrada ao trânsito. ----------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que terá que analisar o caso juntamente com os serviços e só 
depois poderá dar uma resposta definitiva. ---------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a quota de serviço, respondeu que consta no nº 1 e nº 2 do artigo 94 do Regulamento 
Municipal do Abastecimento de Água. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Daniel Claro referiu que os Decretos-lei têm uma hierarquia superior ao Regulamento. A 
Lei do Abastecimento de Água, diz claramente os pressupostos em que assentam os contratos 
entre munícipes e a Câmara, um dos quais é o princípio da boa fé e que só tem que pagar os 
serviços requisitados. A Câmara só pode cobrar os serviços constantes no requerimento 
assinado pelos munícipes.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o nº 2 do artigo 94 esclarece que: “A quota de serviço 
compreende a utilização, manutenção e conservação do contador e do ramal de ligação e 
comparticipação na manutenção da rede geral.” A quota de serviço está fundamentada na Lei 
Geral como o facto de se deixar de pagar o aluguer do contador. ----------------------------------------- 
--- O Sr. Daniel Claro referiu que o vício de forma começa no requerimento dado aos munícipes 
para contratar os serviços de abastecimento de água, em que o único serviço contratado é para 
abastecimento de água. Por isso aconselha que a Câmara analise os requerimentos dados aos 



04.Mar.2008 
 
 

 2 

munícipes. O decreto-lei que regula estes Regulamentos refere que os serviços fornecidos pela 
Câmara têm que constar no contrato assinado pelo munícipe. O regulamento entra em conflito 
com o decreto-lei e os próprios Regulamentos Municipais entram em conflito uns com os outros.  
--- O Sr. Presidente respondeu que o artigo 11º diz: “b) por falta de pagamento das contas de 
consumo ou de outro serviço prestado pela entidade gestora, requisitados pelo consumidor e 
cujo pagamento lhe pertença, nos termos deste Regulamento;” no qual se inclui os serviços 
inerentes ao abastecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Lei obriga a que, até final do corrente ano, a Câmara harmonize a generalidade dos 
Regulamento Municipais e que as taxas e tarifas pagas, pelos munícipes sejam revistas na 
óptica da sua fundamentação financeira, as taxas e tarifas terão que reflectir os custos efectivos 
dos serviços. As águas e esgotos serão, obrigatoriamente, alteradas devido ao processo de 
concessão que está a decorrer. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio a Sra. Vereadora Ana Ferreira questionando o ponto de situação da sinalização no 
eixo da via na estrada do Campo da Feira para a Escola Secundária; se os semáforos junto à 
estação são da responsabilidade da Câmara (pois é uma situação potencialmente perigosa, 
especialmente de noite) e se a Câmara tem conhecimento da construção de um novo 
estabelecimento prisional em Aveiras de Baixo e se implicará o encerramento de algum dos 
existentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador Manuel Rocha questionando para quando a limpeza do rio de Ota e a 
quem pertence o pavilhão gimnodesportivo de Vila Nova da Rainha.------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Cruz congratulando a Câmara pela colocação da placa 
identificadora do jardim-de-infância de Manique do Intendente mas alerta que a campainha 
continua com os fios a descoberto. Questionou o ponto de situação das negociações para 
arranjo do Palácio Pina Manique e para permanência do posto da GNR, em Manique do 
Intendente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que os sinais junto à estação foram desligados devido ao 
decorrer da obra, como já se encontra em estado muito avançado pensa que brevemente serão 
ligados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Confirmou que a Câmara foi contactada pelo Ministério da Justiça no sentido de ser 
construído novo estabelecimento prisional, apesar de não haver localização exacta, há fortes 
possibilidades de ser construído na Mata Nacional das Virtudes (numa zona por trás do 
restaurante Chalet). Não implicará o encerramento de nenhum dos estabelecimentos já 
existentes. Confessou haverem opiniões divergentes, no executivo, sobre esta matéria. 
Considera lamentável que o Estado tenha alienado 300 hectares de terreno em Alcoentre e 
agora ande à procura de terrenos para implementar o novo estabelecimento prisional, já 
transmitiu a sua consternação ao Secretário de Estado da Justiça. A Câmara anda há 6 anos a 
lutar para a construção de um circuito de manutenção na Mata das Virtudes mas a Direcção 
Geral dos Recursos Florestais – DGRF reprova a ideia porque a Mata Nacional das Virtudes é 
intocável. Caso a decisão seja esta, a Câmara não poderá contrapor o Governo mas poderá 
tentar exigir algumas contrapartidas para o Município. ------------------------------------------------------- 
--- O pavilhão gimnodesportivo de Vila Nova da Rainha pertence à UDR, a Câmara atribuiu apoio 
financeiro para a sua construção. Poderá facultar cópia do protocolo estabelecido. ------------------ 
--- Já foram dadas indicações aos serviços para providenciarem o arranjo da campainha do 
jardim-de-infância de Manique do Intendente. ------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre o Palácio Pina Manique haverá uma reunião para discussão das compensações pela 
mudança da localização do aeroporto, em que uma das prioridades grau 1 é a recuperação da 
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fachada do Palácio. Pretende, sexta-feira, aquando da referida reunião, obter mais informações 
acerca desta matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O posto da GNR de Manique do Intendente está oficialmente extinto desde 2000, tendo 
permanecido em funcionamento devido à boa vontade de alguma pressão exercida. Não haverá 
oportunidade de reverter esta situação. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. José Manuel Pratas respondendo que, relativamente à sinalização no eixo da 
via na estrada do Campo da Feira para a Escola Secundária, não é possível ser feita de outra 
forma pois de acordo com a Protecção Civil e com o Sr. Vereador António José Matos está em 
conformidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a ribeira de Ota, estiveram no local técnicos da protecção Civil Municipal e do INAG – 
Instituto da Água de Santarém para analisarem a situação e apesar de ter sido considerada 
insustentável não acredita que o INAG assumirá as suas responsabilidades, tal como acontece 
noutros locais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente complementou dizendo que todas as intervenções desta natureza têm sido 
providenciadas pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal entregando os Relatórios da Actividade da Biblioteca 
Municipal e da Acção Social Escolar. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Manifestou a sua opinião contrária à localização do novo estabelecimento prisional na Mata 
Nacional das Virtudes, estando de acordo que se localize noutro local. ---------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal solicitou a inclusão da Proposta Nº 12 /V-ML / 2008 na Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A inclusão da Proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 20 de Novembro de 2007 foi aprovada por 
maioria, com cinco votos a favor e duas abstenções (Sra. Vereadora Ana Ferreira, do PSD e Sr. 
Vereador Manuel Rocha, da CDU). A acta foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em 
virtude do seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros da Câmara. --------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 17 de Dezembro de 2007 foi aprovada por 
maioria, com cinco votos a favor e duas abstenções (Sr. Vereador António José Cruz, do PSD e 
Sr. Vereador Manuel Rocha, 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 – Empreitada 15/05 “Construção do Campo de Futebol em Piso Sintético e 
Edifício de Apoio de Azambuja” – Prorrogação de prazo – Proposta Nº 10 / P / 2008 ---------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que a empreitada E15/05 – Construção do Campo de Futebol em Piso 
Sintético e Edifício de Apoio de Azambuja, foi adjudicada à firma Tecnovia – Sociedade de 
empreitadas, S.A.; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o pedido de prorrogação do prazo de execução apresentado pelo empreiteiro, e 
a informação de 12-02-2008 do DIOM, que considera justificáveis algumas razões mencionadas. 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que o prazo de execução da referida empreitada seja prorrogado por um período de 90 dias.” 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta pretende a prorrogação do prazo da 
empreitada de construção do campo de futebol em piso sintético e edifício de apoio de 
Azambuja, por mais 90 dias. O visto do Tribunal de Contas relativo a esta empreitada chegou 
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acerca de uma semana e os serviços do DIOM aceitam os motivos evocados pelo empreiteiro, 
que fundamentam esta prorrogação.------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio a Sra. Vereadora Ana Ferreira referindo que se as questões meteorológicas podem 
afectar a realização da empreitada mas a topografia do terreno deveria ser conhecida aquando 
da realização do projecto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que, quando tomou posse, o projecto estava em fase de 
conclusão mas teve que ser reformulado em função dos Fundos Comunitários e em função dos 
diferentes proprietários dos terrenos (Câmara, Santa Casa e um munícipe que doou o seu 
terreno à Câmara). No decurso de tempo desde o primeiro levantamento topográfico até ao 
decorrer das obras houve movimentações de terras, daí a topografia do terreno não 
corresponder ao projecto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. António José Cruz questionando como será feito o plano de pagamentos. ------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que, como não havia visto do Tribunal de Contas, a Câmara não 
tinha procedido a qualquer pagamento, mas agora o plano de pagamento acompanhará os 
autos de medição da execução da empreitada. ---------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Manuel Rocha não concordando, pelos mesmos motivos já invocados, com 
esta prorrogação de prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 10 / P / 2008 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), duas abstenções (Grupo do PSD) e um voto contra (Grupo da 
CDU). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 – Protocolo para Ocupação de Espaço Público – Proposta Nº 21 / P / 2008 ----------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que compete à Câmara administrar o domínio público municipal, nos termos 
do art. 64º, nº 7, al b) da Lei das Autarquias Locais; ---------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a Sociedade Noque-Noque Bar, Lda. é possuidora de uma carruagem 
ferroviária que tem vindo ao longo dos anos a funcionar como bar, ocupando uma parcela de 
terreno junto ao campo da feira de Azambuja, ao abrigo das deliberações camarárias de 16 de 
Julho e de 13 de Agosto de 1990; --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a realização das obras de reordenamento urbano da Vila de Azambuja 
obrigam à mudança do bar do local onde actualmente está instalado;------------------------------------ 
--- Considerando que se mantêm os pressupostos que estiveram na base da autorização de 
ocupação do espaço público nos termos em vigor à presente data.--------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal delibere autorizar a ocupação do espaço público no local indicado 
na planta anexa à presente proposta, nos termos do protocolo cuja minuta se anexa.” -------------- 
--- Minuta de Protocolo de Autorização de Ocupação do Espaço Público ------------------------- 
---“Entre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, adiante designado por Município, 
aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim António Neves Ramos, e - 
--- Noque-Noque Bar, Lda., pessoa colectiva nº 503 494 801, adiante designada por Sociedade, 
representada pelo sócios gerentes Hugo Miguel Ferreira Marques, contribuinte fiscal nº 222 232 
536, portador do Bilhete de Identidade nº 11871897 e Hugo Alexandre Matos Pantaleão, 
contribuinte fiscal nº 217 377 343, portador do Bilhete de Identidade nº 11718697.------------------- 
--- E considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- I. Que compete à Câmara administrar o domínio público municipal, nos termos do art. 64º, nº 
7, al b) da Lei das Autarquias Locais; ----------------------------------------------------------------------------- 
--- II. Que a sociedade é possuidora de uma carruagem ferroviária que tem vindo ao longo dos 
anos a funcionar como bar numa parcela de terreno junto ao campo da feira de Azambuja, ao 
abrigo das deliberações camarárias de 16 de Julho e de 13 de Agosto de 1990; ---------------------- 
--- III. Que a realização das obras de reordenamento urbano da Vila de Azambuja obrigam à 
mudança do bar do local onde actualmente está instalado; ------------------------------------------------- 
--- IV. Que se mantêm os pressupostos que estiveram na base da autorização de ocupação do 
espaço público nos termos em vigor até à data.---------------------------------------------------------------- 
--- E tendo em conta a deliberação da Câmara Municipal de Azambuja de _____________.------- 
--- É celebrado o presente protocolo de cedência do espaço público, que se rege pelas seguintes 
cláusulas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja autoriza a sociedade a ocupar uma parcela do espaço 
público numa área de 188 m², assinalada na planta em anexo ao presente protocolo sito em 
frente ao Campo da feira, para instalação de uma esplanada suportada numa carruagem 
desactivada, destinada a desempenhar as funções de estabelecimento bar. --------------------------- 
--- Cláusula Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Pela ocupação do espaço público a sociedade pagará mensalmente uma quantia de 
€282,00, actualizada anualmente de acordo com o índice de preços no consumidor publicado 
pelo Instituto Nacional de Estatística. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Ao valor previsto no número anterior acresce o pagamento de €100 durante os primeiros 60 
meses de duração do contrato.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. As quantias previstas no número anterior devem ser pagas na Secção de Cobranças, 
Taxas e Licenças da Câmara Municipal de Azambuja, até ao dia 8 do mês anterior ao que diga 
respeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A Sociedade assume em exclusivo a responsabilidade pela transferência da carruagem 
para o local determinado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A Sociedade obriga-se ainda a: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Proceder, por sua conta, à instalação dos sistemas de abastecimento de água, energia 
eléctrica e escoamento de esgotos necessários ao correcto funcionamento do equipamento para 
o fim a que se destina;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- b) Não utilizar a carruagem para fim diverso do previsto na cláusula primeira do presente 
protocolo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Proceder à recuperação da carruagem desactivada de modo a que se enquadre no 
Programa de Valorização do Núcleo Central de Azambuja, onde a esplanada se insere;------------ 
--- d) Preservar e cuidar da apresentação exterior e interior da carruagem e do cumprimento das 
normas de segurança aplicáveis. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Quarta ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Março de 2008 e tem a duração de 5 anos, 
renovando-se automaticamente por idênticos e sucessivos períodos se nenhuma das partes o 
denunciar com 6 meses de antecedência, mediante carta registada com aviso de recepção.” ----- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a celebração de protocolo com o 
Noque-Noque Bar, Lda. (carruagem) para mudança de localização e imposição de algumas 
obrigações: pagamento de ocupação de espaço, acrescido de 100,00€ mensais para 
pagamentos atrasados de ocupação de via pública, colocação de água, luz e esgotos e 
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recuperação da carruagem de modo a enquadrar-se com o Programa de Valorização do Núcleo 
Central de Azambuja. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Cruz criticou que a proposta a ser votada é já um acto 
consumado, pois a carruagem já se encontra neste local. --------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que tal facto ficou a dever-se à realização das obras no Campo 
de Feira, era imperioso tirar a carruagem. Se não houve acordo a carruagem sairá o local onde 
se encontra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 21 / 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). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 – Processo Disciplinar – Proposta nº 03 / V-JMP / 2008 -------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que o Relatório Final elaborado no âmbito do processo disciplinar nº 5/2007, instaurado em 5 
de Novembro de 2007, se encontra para decisão final;------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja é o órgão competente para aplicar a funcionários ou 
agentes penas disciplinares, conforme o disposto no artigo 18º nº 1 e nº 3 alínea a) e no artigo 
67º nº 1 e 2, ambos Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro – Estatuto Disciplinar dos 
Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local. ------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal delibere aplicar ao funcionário a pena de suspensão por 121 dias e 
que, ao abrigo do disposto no artigo 33º do diploma acima citado, delibere ainda suspender a 
execução desta pena durante o período de um ano, conforme proposto, nos termos e com os 
fundamentos do Relatório que se anexa.”------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que este processo disciplinar foi instaurado 
em Novembro de 2007, depois de todos os trâmites legais propõe-se a aplicação, ao 
funcionário, de pena de suspensão por 121 dias, suspensa por 1 ano.----------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação secreta foi a Proposta n.º 03 / V-JMP / 2008 aprovada com sete 
votos Sim.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4 – Protocolo com Associações de Caçadores das Freguesias de Alcoentre, 

Aveiras de Cima, Azambuja, Vale do Paraíso, Vila Nova de São Pedro e Clube de 
Caçadores de Vila Nova da Rainha – Proposta nº 04 / V-JMP / 2008----------------------- 

--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Município de Azambuja tem atribuições no domínio da Protecção Civil Municipal, sendo 
competência dos seus órgãos municipais a realização de investimentos na construção e 
manutenção de infra-estruturas de apoio ao combate ao fogo; --------------------------------------------- 
--- As associações de caçadores existentes no Concelho de Azambuja têm como objecto 
estatutário a administração de zonas de caça associativa; -------------------------------------------------- 
--- No exercício das suas competências, as referidas Associações têm acesso a diversas zonas 
florestais, efectuando sobre as mesmas, e estando em condições de actuar na detecção primária 
na prevenção de incêndios. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que a Câmara delibere aprovar a celebração de protocolos de colaboração com as 
associações de caçadores das freguesias de Alcoentre, Aveiras de Cima, Azambuja, Vale do 
Paraíso, Vila Nova de S. Pedro e Vila Nova da Rainha.” ----------------------------------------------------- 
--- A Proposta n.º 04 / V-JMP / 2008 foi retirada. --------------------------------------------------------------- 
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Ponto 5 – Defesa da Floresta Contra Incêndios: Gabinete Intermunicipal Azambuja/ 
Cartaxo – Proposta Nº 05 / V-JMP / 2008 ----------------------------------------------------------- 

--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a 
seguir se transcrevem:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A floresta é um património essencial ao desenvolvimento sustentável e constitui uma riqueza 
estratégica que é necessário preservar e desenvolver;------------------------------------------------------- 
--- É necessário operacionalizar o Sistema Nacional de Prevenção e Protecção da Floresta, 
disposto no Decreto-lei nº 124/2006 de 28 de Junho; --------------------------------------------------------- 
--- A Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF) celebrou um protocolo com o Instituto de 
Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), destinado ao apoio financeiro aos Municípios 
para as acções a desenvolver no âmbito da Defesa da Floresta contra Incêndios; -------------------- 
--- Foi proposto pela DGRF a criação do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal Azambuja/ 
Cartaxo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- o financiamento a prestar pela DGRF ao Gabinete Intermunicipal Azambuja/ Cartaxo será 
3.200,00 € (Três mil e duzentos euros) por mês, transferir para a Câmara de Azambuja; ----------- 
--- Do montante total recebido, a Câmara de Azambuja transferirá 1.200,00€ (mil e duzentos 
euros) por mês, para a Câmara do Cartaxo, de acordo com o estabelecido em protocolo a 
celebrar entre as duas Câmaras, que junto se anexa. -------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Seja celebrado o acordo de colaboração com a DGRF e constituído o Gabinete Intermunicipal 
Azambuja/ Cartaxo, bem como a celebração do Protocolo entre a Câmara Municipal de 
Azambuja e a Câmara Municipal do Cartaxo, em anexo. ----------------------------------------------------  
--- Minuta de Protocolo de colaboração Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal 
Azambuja/ Cartaxo--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando o Acordo de Colaboração a celebrar entre a Direcção Geral dos Recursos 
Florestais (DGRF) e as Câmaras Municipais de Azambuja e Cartaxo que estabelece o 
enquadramento financeiro do apoio a prestar pela DGRF às Câmaras Municipais, para 
comparticipação das despesas de funcionamento do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal 
(GTFI) e dos encargos com o respectivo pessoal técnico habilitado;-------------------------------------- 
--- Considerando que a sede do GTFI funcionará no Município de Azambuja;-------------------------- 
--- Considerando a necessidade de estabelecer a repartição do montante de 3.200,00€ (três mil 
e duzentos euros), atribuídos pela DGRF, transferidos mensalmente para a Câmara Municipal de 
Azambuja; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- É celebrado o presente Protocolo de Colaboração entre as Câmaras Municipais de Azambuja 
e Cartaxo, neste acto representadas pelos seus presidentes, Joaquim António Sousa Neves 
Ramos e Paulo Alexandre Fernandes Varela Simões Caldas, que se rege pelas seguintes 
cláusulas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Pelo presente protocolo os técnicos afectos ao Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal 
comprometem-se a elaborar anualmente o Plano Geral de Actividades de acordo com as 
orientações previstas no Anexo II do Acordo de Colaboração celebrado com a DGRF e a 
submetê-lo à aprovação das respectivas Câmaras Municipais (Azambuja e Cartaxo) para efeitos 
de validação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- No âmbito do Acordo de Colaboração celebrado com a DGRF, a Câmara Municipal de 
Azambuja e a Câmara Municipal do Cartaxo, obrigam-se à elaboração, actualização e execução, 
em separado, do Plano Municipal de Defesa contra Incêndios e dos programas e projectos dele 
derivados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. À Câmara Municipal de Azambuja compete: ------------------------------------------------------------- 
--- a) A centralização de informação relativa aos incêndios florestais (área ardida, pontos iniciais, 
causas de incêndios); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Relacionamento e representação do GTFI junto das entidades públicas e privadas de 
defesa da floresta contra incêndios. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Sem prejuízo das obrigações acima referenciadas pode a Câmara Municipal de Azambuja 
solicitar o apoio técnico à Câmara Municipal do Cartaxo para o desenvolvimento das actividades 
acima identificadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Quarta ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- À Câmara Municipal do Cartaxo compete: ------------------------------------------------------------------- 
--- a) Prestar todas as informações e pareceres solicitados pela Câmara Municipal de Azambuja 
no prazo fixado por esta e com vista a dar cumprimento à actividade do GTFI; ------------------------ 
--- b) Sem prejuízo da sede do GTFI funcionar na Câmara Municipal de Azambuja, o pessoal 
técnico a contratar pela Câmara Municipal do Cartaxo exercerá as suas funções naquele 
município, desenvolvendo aí a sua actividade; ----------------------------------------------------------------- 
--- c) Assegurar todos os meios e equipamentos (transporte, equipamento informático, 
equipamento técnico,…) necessários ao exercício da actividade do pessoal técnico da Câmara 
Municipal do Cartaxo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Do financiamento prestado pela DGRF, a Câmara Municipal de Azambuja compromete-se 
a transferir o montante de 1.200,00€ (mil e duzentos euros) por mês, para a conta bancária da 
Câmara Municipal do Cartaxo, com o NIB  _____________________, no prazo de 5 dias, a 
contar da data da transferência efectuada pela DGRF à Câmara Municipal de Azambuja. ---------- 
--- 2. A Câmara Municipal do Cartaxo compromete-se, no prazo de 15 dias, a contar da data da 
transferência bancária a emitir o respectivo documento de quitação e a enviá-lo à Câmara 
Municipal de Azambuja. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Sexta------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O presente protocolo permanece em vigor enquanto se mantiver em funcionamento o GTFI.” - 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta proposta visa a celebração de 
protocolo com a Câmara Municipal do Cartaxo para constituição de um Gabinete Intermunicipal, 
sedeado em Azambuja. Os 3.200,00€/ mês atribuídos pela Direcção-geral dos Recursos 
Florestais serão entregues à Câmara de Azambuja que repartirá da seguinte forma: 2.000,00€ 
para Azambuja e 1.200,00€ para o Cartaxo. --------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 05 / V-JMP / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 6 – Doação – Proposta nº 10 / V-ML / 2008 ---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Sra. D. Deolinda Maria Matias Roldão Roque Fernandes pretende doar a esta Câmara 
Municipal uma espingarda de caça de marca Amadeu Rossi, nº R43184-1871; ----------------------- 
--- a importância do uso da peça, como símbolo ilustrativo das actividades de lazer, sub núcleo 
da caça e pesca da exposição permanente do Museu Municipal.------------------------------------------ 
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--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara delibere nos termos do disposto na alínea h) nº 1 do art. 64 da Lei 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aceitar a doação que a Sra. D. 
Deolinda Maria Matias Roldão Roque Fernandes pretende efectuar da espingarda acima 
mencionada.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a aceitação da doação 
da Sra. D. Deolinda Maria Roldão Roque Fernandes de uma espingarda de caça Amadeu Rossi 
de 1871, símbolo ilustrativo das actividades de lazer, sub núcleo da caça e pesca da exposição 
permanente do Museu Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 10 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 7 – Protocolo Plano Nacional de Leitura – Proposta nº 11 / V-ML / 2008------------------- 
 --- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. no âmbito do quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias 
locais (Lei nº 159/99) “é da competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão e a 
realização de investimentos públicos (…)” em vários domínios, nomeadamente relativamente às 
bibliotecas (art. 20º, a); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. um dos principais objectivos das bibliotecas públicas consiste em promover o livro e a 
leitura através de actividades destinadas à comunidade em geral a fim de democratizar o acesso 
à informação como proclama o Manifesto das Bibliotecas Públicas da UNESCO/ IFLA; ------------- 
--- 3. decorre, desde há cerca de 2 anos, o Plano Nacional de Leitura para alunos do 1º Ciclo EB 
e que no âmbito do serviço de apoio às Bibliotecas Escolares e dos utilizadores englobados 
nesta faixa etária, a Biblioteca Municipal de Azambuja tem promovido diversas iniciativas 
decorrentes da implementação e dinamização de 6 equipamentos.--------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A assinatura de Protocolo com o Plano nacional de Leitura que se anexa proposta.” ------------- 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que o Governo entendeu lançar o Plano Nacional de Leitura, com o objectivo 
de elevar os níveis de literacia dos portugueses, através da Promoção da leitura, assumida como 
factor de desenvolvimento individual e de progresso colectivo;--------------------------------------------- 
--- Considerando o interesse nacional desta iniciativa e a elevada conveniência do envolvimento 
e da participação das Autarquias na prossecução deste objectivo. É celebrado o seguinte 
protocolo entre: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Plano Nacional de Leitura, representado no presente acto por Sua Excelência a 
Comissária, Mestre Maria Isabel Girão de Melo Veiga Vilar, que também usa o nome literário 
Isabel Alçada, doravante designado por PNL. ------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal de …….., com sede no ………………………., no presente acto 
representada pelo Exmo. ………………….., doravante designada por CM. ----------------------------- 
--- Cláusulas------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Protocolo visa estabelecer e determinar as modalidades de cooperação entre as 
Partes no âmbito do Plano Nacional de Leitura.---------------------------------------------------------------- 
--- 2ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Nos termos e para os efeitos do presente Protocolo, à CM é atribuído o estatuto de Parceiro 
do PNL, tendo em vista contribuir para a divulgação do mesmo e assegurar a participação da 
Autarquia na sua execução. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cabe à Comissão do Plano Nacional de Leitura designadamente:------------------------------------- 
--- a) Assegurar a execução dos diferentes programas de promoção da leitura constantes no 
Plano; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Proporcionar apoio técnico, às instituições educativas envolvidas no PNL, designadamente 
jardins-de-infância, Escolas de 1º e 2º ciclos do Ensino Básico, visando promoção da leitura na 
sala de aula e nas demais actividades curriculares; ----------------------------------------------------------- 
--- c) Organizar campanhas de divulgação dos objectivos do PNL, visando o envolvimento das 
famílias e de organizações da comunidade na promoção da leitura; -------------------------------------- 
--- d) Proporcionar apoio financeiro às instituições educativas envolvidas no PNL, 
designadamente aos agrupamentos e respectivos Jardins-de-infância e escolas de Ensino 
Básico, no montante global de ……. (euros), visando a aquisição para as respectivas bibliotecas 
escolares, de conjuntos de livros destinados a leitura nas salas de aula e nas demais actividades 
curriculares, a atribuir de forma faseada entre 2007 e 2011; ------------------------------------------------ 
--- e) Assegurar a divulgação da parceria da CM no PNL, nomeadamente através da inclusão do 
seu logótipo, no sítio do Ministério da Educação respeitante ao Plano, bem como em campanhas 
na televisão ou na rádio, em folhetos, cartazes e demais meios que se entendam utilizar para a 
respectiva difusão;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- f) Divulgar iniciativas próprias da CM que contribuam para a consecução do Plano; -------------- 
--- g) Angariar mecenas e patrocinadores que se disponham a contribuir para os objectivos do 
Plano; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- h) Assegurar a articulação entre a Comissão do PNL e a CM visando o bom cumprimento do 
presente protocolo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- i) Proceder a uma análise anual da participação de cada uma das partes e propor eventuais 
ajustamentos às condições do presente protocolo. ------------------------------------------------------------ 
--- 4ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cabe à CM, designadamente:----------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Contribuir para os objectivos do PNL, concedendo apoio técnico aos programas do Plano, 
através dos competentes serviços de Educação e Cultura e das Bibliotecas Públicas enquanto 
agentes privilegiados na promoção da leitura; ------------------------------------------------------------------ 
--- b) Contribuir para a promoção da leitura na sala de aula e em outras actividades das escolas, 
financiando a aquisição de conjuntos de livros recomendados pelo PNL, no montante global de 
……… (euros), por parte das bibliotecas públicas e/ ou das bibliotecas escolares que servem os 
agrupamentos, os Jardins-de-infância e as escolas de Ensino Básico do respectivo Concelho, a 
atribuir de forma faseada entre 2007 e 2011; ------------------------------------------------------------------- 
--- c) Apoiar o desenvolvimento da Rede de Bibliotecas Escolares; --------------------------------------- 
--- d) Promover o financiamento de iniciativas previstas no Plano a realizar pelas Bibliotecas 
Públicas ou por outras organizações culturais ou educativas; ---------------------------------------------- 
--- e) Promover e financiar a realização de eventos destinados à promoção da leitura, e/ ou 
disponibilizar apoios logísticos e equipamentos para o mesmo fim; --------------------------------------- 
--- f) Divulgar as iniciativas e os programas do PNL junto de potenciais mecenas, parceiros e 
patrocinadores, incluindo empresas municipais ou privadas, IPSSs, Misericórdias, Centros de 3ª 
idade, e outras instituições que possam associar-se às iniciativas do Plano; --------------------------- 
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--- g) Divulgar as iniciativas e os programas do PNL, através de publicações periódicas, materiais 
informativos, incluindo sítios da Internet e em materiais especificamente produzidos para o efeito, 
outdoors, rádio, placas de editais e outros materiais e equipamentos propriedade do município;-- 
--- h) Facultar elementos acerca dos projectos e iniciativas de promoção da leitura, realizados a 
nível autárquico, para possibilitar a respectiva divulgação no sítio do PNL; ----------------------------- 
--- i) Apresentar, no prazo de 30 dias úteis a contar da assinatura do presente protocolo, o plano 
de desenvolvimento da sua colaboração, com a calendarização das actividades a seu cargo;----- 
--- j) Proceder a uma análise anual da participação de cada uma das partes e propor eventuais 
ajustamentos às condições do presente protocolo. ------------------------------------------------------------ 
--- 5ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No decurso do seu prazo de vigência, a execução do Plano Nacional de Leitura será objecto 
de avaliação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 6ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As alterações ao presente protocolo, nomeadamente as que decorram da avaliação prevista 
na cláusula anterior, serão objecto de acordo escrito estabelecido entre as partes signatárias, 
através de Adenda a este Protocolo.” ----------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta faz parte do objectivo da Biblioteca 
Municipal em promover o livro e a leitura e por isso propõe a celebração de protocolo com o 
Plano Nacional de Leitura, que englobará as Bibliotecas municipais e escolares. --------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 11 / V-ML / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 8 – Atribuição de Apoios Financeiros:---------------------------------------------------------------- 

– Estratos Sociais Desfavorecidos – Proposta nº 04 / VP / 2008 ------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- J.M.P.T. residente numa freguesia do Concelho de Azambuja habita em casa própria com 
grandes problemas de habitabilidade; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Munícipe encontra-se desempregado e habita com esposa também desempregada e com 
problemas de saúde; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Munícipe com os seus poucos recursos económicos adquiriu algum material para proceder 
à recuperação da sua habitação, no entanto ainda necessita de algum apoio; ------------------------- 
--- A habitação necessita de portas, de tinta e de cimento para ficar habitável.------------------------- 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A situação seja integrada no Programa de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos, com a atribuição de material no valor de 1.330,00€ (com IVA incluindo), que tem 
cabimento no Código do Plano 08.02.05 com Classificação Orçamental 03 02.01.21.”--------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta está integrada no Programa de Apoio a 
Estratos Sociais Desfavorecidos, com a atribuição de material no valor de 1.330,00€.--------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 4 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 

– Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima – Proposta nº 05 / VP / 2008 ------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que é atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social e cultural das 
populações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64 da Lei das Autarquias Locais, é da 
competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, que promovam no Município fins de interesse público; ---------------------------------------- 
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--- o pedido apresentado pelo Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima.-------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal delibere atribuir um subsídio no valor de 5.000€, para auxiliar nas 
despesas com a colónia de férias.” -------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa atribuir um subsídio no valor 
de 5.000,00€ ao Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima para auxiliar nas despesas com 
a colónia de férias em Peniche, que proporciona a, aproximadamente, 400 crianças a 
oportunidade, em alguns casos única, de desfrutarem de uns dias de praia. --------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 5 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 9 – Proposta nº 12 / V-ML / 2008 ------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tendo em conta:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a existência de um protocolo com o Centro Social e Paroquial de Alcoentre; ----------------------- 
--- o facto de não ter sido previsto, no protocolo, qualquer actualização dos pagamentos dos 
Recursos Humanos disponibilizados pelo CSPA. -------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. que para o ano 2008 a actualização da verba respeitante aos Recursos Humanos seja de 
2,1% (valor de actualização para a Função Pública); --------------------------------------------------------- 
--- 2. que nos anos seguintes em que vigorar o Protocolo o valor de actualização seja 
semelhante ao da Função Pública; -------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. a aprovação da alteração à cláusula sétima do referido protocolo.” -------------------------------- 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Entre o Município de Azambuja, o Centro Social e Paroquial de Alcoentre e o Agrupamento 
de Escolas do Alto Concelho---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a Educação é atribuição do Município e competência da Câmara Municipal 
a construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-escolar, tal 
como previsto nos artigos 13º, alínea d) e 19º da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro;-----------------  
--- Considerando que constitui objectivo da Câmara Municipal de Azambuja a conclusão do 
Jardim-de-infância e A.T.L. de Manique do Intendente, de acordo com o ponto 06.01.01 do Plano 
das Actividades Municipais para 2006; --------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando a apetência do Centro Social e Paroquial de Alcoentre para o desempenho de 
funções de acompanhamento e de assistência social, inerente ao seu objecto e fins sociais; ------ 
--- Considerando a boa prática existente de cooperação institucional entre o Centro Social e 
Paroquial de Alcoentre e o Município de Azambuja,----------------------------------------------------------- 
--- O Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, adiante designado como 
Município, aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim António Neves 
Ramos, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Centro Social e Paroquial de Alcoentre, contribuinte fiscal nº 501 658 637, adiante 
designado por Centro Social e Paroquial, representado pelo seu presidente, Pe. Paulo Jorge 
Ferregatão Neves Figueira e ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Agrupamento de Escolas do Alto Concelho, pessoa colectiva nº 600 074 935, adiante 
designado por Agrupamento, representado pelo presidente do Conselho Executivo, Dr. António 
Augusto Monteiro Dias,----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Celebram o presente Protocolo, o qual se rege pelas seguintes cláusulas:-------------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Objecto e âmbito --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Pelo presente protocolo o Centro Social e Paroquial obriga-se a assegurar o fornecimento de 
refeições aos utentes do Jardim de Infância de Manique do Intendente, bem como o 
acompanhamento e cuidado dos alunos do mesmo, sob indicação e orientação do Município e 
do Agrupamento, nos termos adiante descritos e de acordo com as disposições legais aplicáveis. 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Refeições ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. O Centro Social e Paroquial obriga-se a fornecer aos utentes do refeitório do Jardim de 
Infância de Manique do Intendente uma refeição diária à hora do almoço, composta por sopa, 
prato principal de carne ou peixe, pão e sobremesa, podendo esta consistir em fruta, doce ou 
iogurte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. As refeições a fornecer destinam-se a um universo previsível de 50 alunos do Jardim-de-
infância e 34 alunos da Escola Básica do 1º Ciclo de Manique do Intendente. ------------------------- 
--- 3. O Centro Social e Paroquial elaborará uma ementa semanal, descrevendo a composição 
da refeição correspondente a cada dia, a qual será comunicada ao Município e afixada em local 
visível no primeiro dia da semana a que a mesma se refere. ----------------------------------------------- 
--- 4. Na elaboração da ementa, o Centro Social e Paroquial diligenciará no sentido de garantir 
que as refeições servidas sejam variadas e adequadas às necessidades nutricionais específicas 
dos utentes do Jardim-de-infância. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- 5. Na preparação, confecção e disponibilização das refeições, bem como na manutenção e 
cuidado do refeitório, o Centro Social e Paroquial obriga-se a respeitar as normas de higiene e 
segurança alimentar e de controlo de qualidade aplicáveis. ------------------------------------------------- 
--- 6. O Centro Social e Paroquial elaborará diariamente um relatório sobre as refeições 
fornecidas, conforme modelo constante do Anexo I ao presente Protocolo, e que dele faz parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Equipamento e instalações -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Para o serviço de refeições objecto do presente protocolo, o Centro Social e Paroquial 
utiliza equipamento de cozinha e utensílios disponibilizados pelo Município, cabendo àquele a 
conservação e manutenção dos mesmos em boas condições, salvo desgaste normal causado 
por uma utilização cuidada e diligente. --------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. O Centro Social e Paroquial é responsável pela limpeza corrente e arrumação dos 
equipamentos e instalações afectos ao serviço de refeições. ----------------------------------------------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Recursos Humanos------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. O Centro Social e Paroquial assegura a colocação dos meios humanos necessários ao 
normal e regular desempenho das funções que lhe cabem no âmbito do presente protocolo. ------ 
--- 2. O Centro Social e Paroquial obriga-se a disponibilizar do seu quadro de pessoal e 
colaboradores duas auxiliares de acção educativa e uma auxiliar de serviços gerais para 
acompanhamento dos utentes do Jardim-de-infância, sendo responsável pela substituição 
destas em caso de ausência, verificada ou previsível, por período superior a 3 dias.----------------- 
--- 3. Compete ao Agrupamento a orientação do serviço prestado quanto aos seguintes 
aspectos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Definição do horário de trabalho;---------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Marcação de férias; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Objectivos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Avaliação de desempenho;----------------------------------------------------------------------------------- 
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--- e) Orientação pedagógica. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. Na qualidade de entidade patronal ou contratante, e no respeito pela relação jurídica 
assumida em cada caso, o Centro Social e Paroquial aceita como referentes ao seu poder de 
direcção as orientações de trabalho previstas no número anterior, para todos os efeitos legais e 
contratuais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Consumos------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- As despesas relativas ao consumo de gás correm por conta do Centro Social e Paroquial, 
correndo por conta do Município as despesas referentes ao consumo de água. ----------------------- 
--- Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Participação financeira-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Pelas obrigações assumidas no âmbito do presente protocolo, o Centro Social e Paroquial 
recebe do Município as seguintes verbas: ----------------------------------------------------------------------- 
--- a) € 1.931,56 (mil novecentos e trinta e um euros e cinquenta e seis cêntimos) por cada mês 
de duração do protocolo, paga mensalmente; ------------------------------------------------------------------ 
--- b) € 1,80 (um euro e oitenta cêntimos) por cada refeição servida, paga mensalmente, de 
acordo com o relatório a que se refere o número 6 da cláusula segunda. ------------------------------- 
--- Sétima ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Vigência -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Protocolo tem a duração de um ano, sucessivamente renovável por iguais 
períodos desde que nenhuma das partes o denuncie e entra em vigor imediatamente após a sua 
assinatura.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta vem na sequência do protocolo 
celebrado com o Centro Social e Paroquial de Alcoentre, onde não foi contemplada qualquer 
actualização dos pagamentos dos recursos humanos, por isso propõe a actualização de 2,1%, 
igual à Função Pública.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Foram introduzidas as seguintes alterações: Proposta: “3. a provação da alteração à cláusula 
sétima do referido Protocolo.”; Minuta de protocolo: “Cláusula Sétima, O presente protocolo tem 
a duração de um ano, sucessivamente renovável por iguais períodos desde que nenhuma das 
partes o denuncie e entra em vigor imediatamente após a sua assinatura.”----------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 12 / V-ML / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 10 – Informações -------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.1. Departamento de Intervenção Sócio Cultural -------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Relatório Acção Social Escolar – Ano lectivo 2007/08” -------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
10.2. Departamento de Intervenção Sócio Cultural – Biblioteca Municipal de Azambuja------ 
--- “Assunto: Relatório de Actividades 2007” -------------------------------------------------------------------- 
--- 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 dezassete horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião.  
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--- 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. -----------------------------------------------------------------------------  
 


