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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 07 DE OUTUBRO DE 2008. ------------------------------------------------------------------------- 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e cinco minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Vice-presidente Luís Manuel Abreu de Sousa e os Srs. Vereadores José Manuel 
Isidoro Pratas, Marco António Martins Leal Pereira e Marília Oliveira Inácio Henriques, pelo 
Grupo do PSD, os Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira, 
pelo Grupo da CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. ----------------------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES --------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que o Sr. Presidente será substituído na presente reunião pela 
Sra. Vereadora Marília Henriques.---------------------------------------------------------------------------------  
--- VOTO DE PESAR ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou o Voto de pesar que a seguir se transcreve: -------------------- 
--- “Trazemos a esta Sessão de Câmara um voto de pesar pelo falecimento de um antigo 
autarca. Leonel Santa Rita Pires chegou ao fim da sua vida, ele – que não sendo natural daqui – 
escolheu Azambuja para se estabelecer e concretizar os seus anseios. --------------------------------- 
--- Além da sua via pessoal, desenvolvida em termos profissionais no sector bancário, empregou 
igualmente algum do seu tempo na vida política como militante do Partido Social-democrata. 
Teve o momento mais alto dessa carreira nas eleições legislativas de 25 de Abril de 1983, em 
que foi eleito directamente à Assembleia da República.------------------------------------------------------ 
--- Entre os anos de 1990 e 1993, Leonel Santa Rita contribuiu para o poder local como 
deputado à Assembleia Municipal de Azambuja. Certamente, ao envolver-se na vida autárquica, 
terá desempenhado com o melhor do seu saber e da sua dedicação o cargo para que foi 
empossado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Assim, é com natural consternação que o Município de Azambuja manifesta um voto de pesar 
pelo desaparecimento de Leonel Santa Rita Pires e apresenta, publicamente, à família Sentidas 
condolências.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Voto de Pesar foi subscrito por todos os Srs. Vereadores.--------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. José Almeida questionando o ponto de situação da Escola Grandella, de 
Aveiras de Cima, pois há imenso tempo que o edifício foi reconstruído, mas ainda não se 
encontra ao serviço da população. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Coutinho, morador nos Casais de Baixo, informando que a rua onde mora não 
tem placa identificadora o que dificulta a vida às pessoas que não conhecem o local. Solicitou 
ainda o alcatroamento da referida rua e a colocação de sinalização vertical. --------------------------- 
--- Interveio a Sra. Deolinda Oliveira chamando a atenção da Câmara para o facto dos Casais 
das Comeiras, serem sempre identificados, por exemplo na internet, como Casais dos Penedos 
e solicitou intervenção da Câmara, pois as bermas das ruas dos Narcisos e da Madalena são 
muito profundas com aproximadamente 0,5m.------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Marco Leal esclareceu que a reconstrução da escola Grandella, teve alguns problemas, 
nomeadamente com o empreiteiro e disso são prova, as propostas, aprovadas em sessão de 
Câmara para aplicação de multas. Mas a obra está concluída e a Câmara pretende inaugurar a 
escola Grandella ainda no presente ano. Terá as mesma valências que a Biblioteca Municipal 
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em Azambuja (espaço infanto-juvenil, espaço de leitura geral, espaço internet, galeria para 
exposições, etc.). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre os Casais de Baixo, o Sr. Vice-presidente referiu que a Câmara pretende, na primeira 
oportunidade, fazer a rede de saneamento e posteriormente alcatroar a estrada e colocar a 
sinalização vertical. A placa de identificação da rua, terá que ser requerida através da Junta de 
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre as bermas nas ruas dos Narcisos e da Madalena, já foi efectuado levantamento pelos 
serviços da Câmara mas não pode precisar quando será efectuada a intervenção.------------------- 
--- Interveio o Sr. Daniel Claro referindo que a intervenção sobre as placas com os nomes das 
ruas, suscita algumas dúvidas, pois no seu entender a toponímia é uma questão cultural mas 
tem-se assistido a uma descaracterização completa. A Câmara deveria tratar da toponímia como 
uma questão cultural, que deverá suscitar nas pessoas a memória dos seus antepassados e 
acontecimentos que se distinguiram na comunidade. Pelo que solicitou maior cuidado no 
tratamento desta questão. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Pretende ainda falar sobre a solicitação do Governo a todas as pessoas para que apresentem 
reclamações acerca da quota de serviço que vem nos recibos de água, pois é uma coisa 
misteriosa, com critérios perfeitamente discriminatórios praticados pela generalidade das 
Câmaras Municipais. Há um ano, veio a sessão de Câmara questionar se esta se tinha 
transformado numa sociedade de cultura e recreio, da qual os consumidores de água eram os 
sócios. Pretende saber se a Câmara já denominou algum grupo de trabalho multidisciplinar para 
se apurar se a quota de serviço tem razão de ser, quer do ponto de vista financeiro, quer do 
ponto de vista jurídico, dado que o Governo incentivou as pessoas a reclamarem e a solicitarem 
a restituição dessa verba.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que a toponímia é proposta pelas Juntas de Freguesia, que 
depois de efectuado levantamento e aprovado em sessões da Junta e da Assembleia de 
Freguesia, é remetem à Câmara para aprovação. -------------------------------------------------------------          
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre, que sobre as intervenções do público, pretende saber 
se, relativamente à escola Grandella, o empreiteiro pagou as multas aprovadas. Lamentou que a 
freguesia de Aveiras de Cima não disponha já de uma infra-estrutura desta natureza, que 
apesar de ainda não se encontrar ao serviço da população já se notam deficiências no edificado. 
O equipamento deve ser colocado, o mais rapidamente possível ao serviço da população de 
Aveiras de Cima, o mesmo acontece em Alcoentre.----------------------------------------------------------- 
--- Sobre os nomes de ruas, concordou que todo o procedimento é esdrúxulo, pois considera 
que os nomes são atribuídos pela Junta de Freguesia, sem ouvir os moradores. A Câmara deve 
ter mais atenção às propostas da Junta para alteração do nome das ruas, pois a história do 
Município pode ser adulterada. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Evidenciou, apesar de aceitar que todos têm direito a gozar férias, o sentido de oportunidade 
do Sr. Presidente no gozo das mesmas. Na reunião extraordinária em que se discutiu a 
concessão das águas e agora, quando se vai discutir outro contrato de suma importância para o 
Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Solicitou informação acerca dos pedidos que formulou em sessões anteriores. -------------------- 
--- Ainda sobre Aveiras de Cima, questionou se a Câmara tem conhecimento de um edifício em 
avançado estado de degradação e de abandono, que pensa pertencer ao Instituto da Vinha e do 
Vinho. Considera um tremendo contra-senso, pois o Estado é tão exigente, na conservação dos 
imóveis, em relação aos edifícios particulares. O edifício em causa apresenta imensos 
perigosos, por isso pretende chamar a atenção da Câmara, no sentido de notificar o Instituto da 
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Vinha e do Vinho, para a preservação do imobilizado ou tomar as precauções devidas para 
vedar o edifício de forma a evitar a intrusão de pessoas e animais, evitando desta forma 
qualquer incidência grave que possa ocorrer.------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a rotunda de Aveiras de Cima, referiu que apresenta algumas deficiências, 
nomeadamente as passadeiras, que desapareceram misteriosamente. A rotunda e a estrada 
separam Aveiras de Cima, por isso considera que deve ser restabelecida a sinalética, quer a 
passadeira para peões, quer a vertical, pois existe um estrangulamento à circulação de peões. 
Antes que aconteça alguma desgraça, pensa que a Câmara deve agir rapidamente, 
independentemente de qualquer troca de responsabilidades entre a Câmara e o IEP. --------------- 
--- Existe uma fonte, a caminho dos Casais das Comeiras, que aquando da reunião 
descentralizada em Aveiras de Cima, foi apontado, pelo Sr. Presidente de Junta respectiva, 
como necessitada de intervenção. Pretende saber o que a Câmara fez ou pretende fazer, 
relativamente à recuperação do espaço. ------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que os serviços já efectuaram um projecto para 
recuperação da fonte, mas acontece que, devido ao valor do investimento, a Câmara terá que 
agir precavidamente, mas sempre em colaboração com a Junta de Freguesia.------------------------ 
--- Sobre a rotunda, em 2006, oficiou o IEP, anexando uma petição dos moradores da zona, a 
solicitar a reposição da passadeira para peões e da sinalização vertical. Em resposta, o IEP 
referiu: “as passagens para peões destinam-se a ser aplicadas em zonas onde a ocupação 
marginal de edificações lhes confere um carácter de arruamento urbano, sendo 
desaconselhadas em plena via por razões de segurança rodoviária. Acresce que no local 
existem quadras metálicas delimitando a plataforma da estrada, dificultando o atravessamento 
pelos peões, razão pela qual esta passagem não foi repintada e estando prevista a sua 
eliminação”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre interrompeu para questionar se o IEP não aprovou o projecto 
da rotunda, que incluía as passadeiras. -------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente prosseguiu dizendo que em 2007, a Câmara oficiou novamente o IEP, 
que respondeu o seguinte: “De acordo com o que já tinha sido transmitido através da n/ carta nº 
164120 de 2006-11-21, no local onde esta passagem é pretendida existem guardas metálicas 
delimitando a plataforma da estrada e dificultando o atravessamento pedonal, sendo esta mais 
uma razão para a sua eliminação.” --------------------------------------------------------------------------------  
--- Recebeu (hoje) um e-mail com uma reportagem do jornal “O mirante”, em que o Sr. 
Presidente da Junta e a população reclamam pela reposição da passadeira e por isso solicitou 
toda a documentação aos serviços, para a Câmara, mais uma vez, insistir junto do IEP.------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas acrescentando que a fonte (lavadouros) em 
Aveiras de Cima encontram-se naquele estado desde 1983, altura em que era Presidente da 
Junta e o Sr. Presidente da Junta era Vereador na Câmara.------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre interrompeu para afirmar que a intervenção do Sr. Vereador é 
lamentável, pois desde 1983, passaram muitos anos, em que se devia ter feito alguma coisa. ---- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas referiu que relativamente ao edifício do IVV, o Sr. 
Comandante do Posto da GNR de Aveiras de Cima, em Julho de 2008, procurou, através de 
contactos e fotografias, que as entidades responsáveis fossem ao local. Mas até à data ainda 
nada foi feito.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente informou que deveriam estar presentes, na sessão de Câmara, 
Técnicos da CULT, que trabalharam na Sociedade de Reabilitação Urbana. Uma vez que não foi 
possível as suas presenças irá retirar as Propostas nº 80, 81 e 83/P/2008. ----------------------------- 
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--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal que sobre o Centro Cultural Grandella, informou que será 
inaugurado até ao final do presente ano. Relembrou o estado de degradação do edifício antes 
da intervenção da Câmara. Terá todas as valências e trabalhará para incutir hábitos de leitura 
nas pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que foi deliberado em sessão de Câmara o montante das 
multas a pagar pela empresa que efectuou a intervenção do Centro Cultural Grandella e perante 
isto a empresa foi obrigada a pagar as multas. ----------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que questionou para quando a devolução aos 
munícipes da taxa, cobrada ilegalmente por quota de serviço. Pois discorda que a Câmara, 
contrariamente às declarações do Governo, cobre valores que não estão consagrados. ------------ 
--- Informou que houve um incêndio de grandes proporções no aterro de resíduos industriais 
banais, onde os privados depositavam todo o tipo de lixo. Este aterro é semelhante aos que a 
Câmara pretende fazer em Vila Nova da Rainha e Azambuja.---------------------------------------------- 
--- Solicitou o ponto de situação dos pedidos de informação que efectuou à Câmara. No dia 28 
de Agosto solicitou o ponto de situação da campanha de promoção e divulgação do Concelho. 
Pediu também os custos da campanha e o número de material adquirido para divulgação.--------- 
--- Questionou a data da adjudicação dos arranjos na capela dos Casais das Comeiras, porque 
segundo informação do Sr. Presidente, os projectos a realizar são discutidos com os 
Presidentes das Juntas respectivas. Mas teve conhecimento que só na quinta-feira depois da 
sessão da Câmara, foram enviados para a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, desenhos 
do projecto da intervenção a efectuar. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Pretende saber o ponto de situação do processo para aplicação de relvado sintético nos 
campos de futebol das colectividades, ainda que o dono da obra não seja a Câmara, mas por 
todo o seu envolvimento e acompanhamento do processo. ------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente referiu que o projecto dos arranjos exteriores na capela dos Casais das 
Comeiras foi enviado para a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima em Setembro de 2006, 
aquando da sua conclusão. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre os pisos sintéticos desconhece pormenores mas tem conhecimento que está na fase 
de análise de propostas e que os serviços continuam a acompanhar todo o processo. -------------- 
--- Está a ser efectuado um estudo sobre a quota de serviço, sobre o qual não se quer 
pronunciar até que esteja concluído. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que a taxa de saneamento apenas deve ser 
aplicada aos munícipes que são servidos por rede separativa de esgotos. Questionou o que os 
munícipes devem fazer quando isso não acontece. ----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que se houver casos em que isso não acontece deverá ser 
dado conhecimento à Câmara, que depois de analisar o caso e se for devido, procederá à 
restituição dos valores pagos indevidamente.------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que a Câmara deveria aproveitar o estudo que 
está a efectuar acerca da quota de serviço para rever a questão dos consumos mínimos para 
cada escalão, tendo em atenção os agregados familiares. -------------------------------------------------- 
--- Mais uma vez referiu o problema dos pórticos da EPAL, pois se os pesados não podem 
circular dentro da Vila (devido à proibição e ao estreitamento das ruas), no cano da água apenas 
podem circular até determinada altura. Questionou por onde circulam os veículos pesados que, 
por exemplo, pretendam ir para a Ónia. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Relembrou a necessidade de actualização da sinalização vertical dentro da Vila, como por 
exemplo no Rossio, depois da concretização das obras.----------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vice-presidente respondeu que o estudo que a Câmara está a efectuar visa contemplar 
o aumento de m³, em cada escalão, para as famílias mais numerosas. ---------------------------------- 
--- Sobre o pórtico da EPAL, referiu que falou com a empresa que efectuou as obras no Campo 
da Feira, tendo sido informado que a empresa aguarda a resolução da questão com a 
companhia de seguros. A Câmara tem mantido contactos permanentes com a empresa no 
sentido de pressionar o início das obras.------------------------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 17 de Junho de 2008 foi aprovada por maioria, 
com cinco votos a favor e duas abstenções (Sra. Vereadora Marília Henriques, PS e Sr. 
Vereador António Nobre, 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 01 de Julho de 2008 foi aprovada por maioria, 
com cinco votos a favor e duas abstenções (Sra. Vereadora Marília Henriques, PS e Sr. 
Vereador António Nobre, 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 – Transferência de Competência para o Município de Azambuja, em matéria de 
Educação – Ratificação – Proposta Nº 79 / P / 2008 ------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Decreto-Lei n.º 144/2008, que estabelece o novo quadro de transferência de atribuições e 
competências para os municípios em matéria de educação, determina que esta transferência 
depende da existência de carta educativa e da celebração de contratos de execução entre o 
Ministério da Educação e cada um dos municípios; ----------------------------------------------------------  
--- Que, tais contratos têm por objectivo a identificação das condições em concreto que, nos 
diversos domínios em causa, asseguram o efectivo exercício das atribuições e competências, 
agora transferidas, por parte de cada município; --------------------------------------------------------------  
--- O contrato de execução em anexo, assinado em 16 de Setembro de 2008.------------------------  
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- a ratificação pela Câmara, do contrato de execução para transferência de competências para 
o Município de Azambuja em matéria de Educação.” --------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente informou que as duas últimas folhas da proposta não fazem parte da 
mesma pois são apontamentos de trabalho do Sr. Presidente. A última folha da Adenda ao 
Contrato também será alterada, pois o nome do Sr. Presidente está incorrecto.----------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a ratificação do contrato 
para transferências de competência para o Município de Azambuja, em matéria de Educação. 
No caso do Município houve interesse em assinar o contrato na perspectiva de proximidade com 
as escolas e com as suas realidades e necessidades. O contrato visa a transferência do pessoal 
não docente das escolas básicas e educação pré-escolar, actividades de enriquecimento 
curricular no 1º ciclo do ensino básico (apenas uma formalidade uma vez que estas actividades 
já são promovidas pela Câmara) e gestão do parque escolar nos 2º e 3º ciclos do ensino básico.   
--- Interveio a Sra. Vereadora Ana Ferreira questionando se a transferência de competências 
entra em vigor com a aprovação da ratificação e se a única escola a ficar excluída da 
responsabilidade da Câmara é a escola secundária.---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que a Câmara considera que a escola secundária 
necessita de uma intervenção de fundo para a qual a Câmara já realizou o projecto mas o 
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Ministério recusou-se a efectuar a obra, não tendo a Câmara capacidade orçamental para a 
referida obra, por isso recusou as competências nesta área. ----------------------------------------------- 
--- A transferência de competências para a Câmara Municipal entra em vigor no dia 01 de 
Janeiro de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre dizendo que toda esta transferência de competências 
tem sido polémica, tendo a Associação Nacional de Municípios manifestado uma posição contra. 
Toda esta questão é apresentada de forma abrupta e sem discussões, fazendo com que alguns 
municípios fosse arrastados na torrente, aceitando este tipo de contratos.------------------------------ 
--- Recorda que trocou algumas impressões com o Sr. Presidente sobre esta matéria, e sempre 
se apercebeu da sua renitência em aderir a este contrato, sem ser bem ponderado, até porque 
existe a responsabilização financeira inerente. Não há na proposta nenhuma ressonância sobre 
o impacto financeiro e o contrato, é sobre este assunto, praticamente omisso. ------------------------ 
--- Considera grave, que o Sr. Presidente da Câmara tenha subscrito um contrato, de suma 
importância para o Município e com impacto tremendo nas finanças locais, sem ouvir a 
Vereação. Ou o Sr. Presidente tem elementos que lhe permitam mudar de opinião e não os 
transmitiu à Vereação ou mudou de opinião sem qualquer razão aparente.----------------------------- 
--- Lembrou ainda que o contrato foi assinado no dia 16 de Setembro, devendo o Sr. Presidente 
ter dado conhecimento, na reunião imediatamente a seguir, que tinha subscrito o contrato. 
Insistiu que a ratificação deveria ter sido aprovada na sessão de Câmara imediatamente a 
seguir à sua assinatura. Por isso, o Grupo da CDU irá solicitar a anulação do contrato, uma vez 
que deveria ter sido ratificado na reunião de Câmara realizada no dia 23 de Setembro. ------------- 
--- Solicitou certidão da Minuta da Acta da presente reunião para instruir o pedido e 
comunicação ao Ministério Público para instauração da competente acção administrativa 
especial para anulação da deliberação. -------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que a Associação Nacional de Municípios anda a 
reivindicar a transferência de competências na área da educação para os Municípios. Houve 
uma fase em que a ANMP esteve contra mas a última versão é que cada Município deve decidir 
sobre o que considera melhor. A Câmara pretende com este contrato, ter parte activa na 
educação no Concelho, actuando para o seu melhoramento sem depender da DREL. Todos os 
funcionários (90 auxiliares e 22 administrativos) com contrato com o Ministério da Educação 
passarão a depender da Câmara que receberá os valores correspondentes às remunerações. --- 
--- Acrescentou que o Sr. Presidente não trouxe o contrato para ratificação na sessão de 
Câmara de 23 de Setembro porque a DREL não enviou o contrato atempadamente. ---------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre esclareceu que numa questão política, existem matérias em 
que a Câmara assume as responsabilidades mas outras em que prefere transferir as 
competências para privados, o que considera uma tremenda contradição.------------------------------ 
--- Sobre o teor da minuta do contrato, a Vereação nunca foi ouvida, nem de qualquer forma 
debatido o assunto.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionou onde se encontra a proposta para alteração ao quadro de pessoal da Câmara e a 
informação com as implicações financeiras no Orçamento. ------------------------------------------------- 
--- Considera uma irresponsabilidade total pois a Câmara fez um frete à Sra. Ministra da 
Educação assinando o contrato de cruz. ------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que a Câmara não fez frete nenhum a ninguém. Há 
imenso tempo que as autarquias reivindicam a transferência de competências na área de 
educação, completando a municipalização já verificada com a criação do Conselho Municipal de 
Educação e dos Conselhos Gerais, que trabalham no sentido de melhorar as condições de 
aprendizagem.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Reiterou que o Sr. Presidente não trouxe o contrato para ratificação na sessão de Câmara de 
23 de Setembro porque a DREL não enviou o contrato atempadamente para nenhum dos 90 
Municípios que assinaram o contrato em acto público. ------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos referindo que o Grupo do PSD não irá votar 
favoravelmente a proposta porque considera que o assunto não foi trabalhado na melhor forma. 
Concorda com a necessidade de criação de um regime de proximidade para colmatar as falhas 
existentes quer nas infra-estruturas, quer no pessoal. -------------------------------------------------------- 
--- Questionou o Anexo I, transferência de pessoal, uma vez que o contrato refere como 
existentes 90 auxiliares e 22 administrativos e como necessários (Rácio da Portaria) 71 
auxiliares e 18 administrativos. Pretende saber efectivamente se há pessoal que vai ser 
despedido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que o pessoal a transferir serão todos os existentes, 
sendo que, pelo rácio da portaria do Ministério da Educação existem mais pessoas do que as 
estritamente necessárias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou qual o órgão que irá gerir o pessoal a integrar 
no quadro de pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que a maioria dos Município tem adoptado pela 
celebração de um protocolo tripartido entre a DREL, a Câmara Municipal e os actuais Conselhos 
Executivos (futuros Directores de Escola) para que sejam os últimos a gerir o pessoal, 
acompanhando a política de proximidade, também perspectivando uma possível política de 
mobilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que pretende-se, numa política de proximidade, 
transferir competências para o Município na área de educação, mas para a gestão do pessoal, 
pretende-se celebrar protocolo também com a DREL. Considera que existe um enorme contra-
senso. Pois a proximidade deveria estender-se a todas as competências relativamente ao 
pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que o protocolo tripartido prevê a responsabilização 
das três entidades, a gestão directa dos funcionários continuará a ser feita pelos Conselhos 
Executivos, precisamente para promover a política de proximidade e resolução de possíveis 
necessidades, promovendo também uma política de mobilização no Município, uma vez que os 
funcionários passam a vincular no quadro da Câmara. ------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referindo que cada vez mais acredita que a Câmara não sabe 
muito bem o que contratou, pois os Conselhos Executivos não podem praticar actos 
administrativos (processos disciplinares ou marcação de faltas) sobre o pessoal que integra o 
quadro da Câmara, cuja competência é própria e exclusiva do Presidente da Câmara. A Câmara 
não cuidou em saber as consequências legais e financeiras e o mérito de alcance da proposta. 
Considera que a Câmara deveria retirar a proposta e tentar renegociar todo o processo com a 
Sra. Ministra da Educação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou, para que fique em acta que, o pessoal pelo 
qual o Ministério da Educação vai transferir verbas para a Câmara, serão os 90 auxiliares e 22 
administrativos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Reiterou a solicitação feita para que lhe fossem facultadas as cassetes da reunião 
extraordinária de 15 de Setembro.--------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Marco Leal respondeu afirmativamente à questão levantada pelo Sr. Vereador António 
José Matos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 79 / 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). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre apresentou a declaração de voto que a seguir se transcreve:--- 
--- Declaração de Voto ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “A CDU entende que relativamente à apresentação formal da proposta, ora discutida e 
aprovada, a mesma o devia ter sido na sessão de Câmara, do passado dia 23 de Setembro 
porquanto a minuta do contrato vem datada de 16 do mesmo mês. Como dispõe o art. 68, nº 3 
da Lei das Autarquias Locais, o qual impõe que quando circunstâncias excepcionais e urgentes 
o exijam o Sr. Presidente da Câmara possa subscrever e vincular esta Câmara. Todavia impõe-
lhe também que imediatamente na sessão seguinte solicite a esta Câmara a devida ratificação. 
Ora, neste caso, não só o Sr. Presidente da Câmara não solicitou em tempo a ratificação 
daquilo que subscreveu e vinculou a Câmara, fazendo com que a deliberação ora aprovada e 
votada, seja sujeita ao vício da anulabilidade. Reservando-se portanto a CDU de suscitar 
perante os serviços do Ministério Público do Tribunal Administrativo e Fiscal competente para 
que o mesmo, se assim o entender, instaure a competente acção administrativa especial com 
vista à declaração de anulabilidade da presente deliberação.” ---------------------------------------------      
Ponto 2 – Plano de Acção Territorial (PAT) para os Municípios de Azambuja e Alenquer – 
Pagamento ao Município de Alenquer – Proposta Nº 82 / P / 2008------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que do Plano de Acção para o Oeste e quatro Municípios da Lezíria aprovado em Conselho 
de Ministro, consta a elaboração de um Programa de Acção Territorial (PAT) para os Municípios 
de Azambuja e Alenquer; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a área do Município de Azambuja abrangida pelo PAT corresponde ao território a norte da 
EN3 e a poente da EN366,até à fronteira com o Município de Alenquer;--------------------------------- 
--- que a elaboração do PAT, sobre a égide da Secretaria de Estado do Ordenamento do 
Território, determina um instrumento de planeamento e gestão territorial a aprovar em Conselho 
de Ministros e que possibilitará a aprovação dum Pólo Tecnológico ou Centro Empresarial 
polinucleado no triângulo Aveiras de Cima, Ota, Alcoentre, para além de enquadrar outras 
formas de uso do solo;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que na sequência da metodologia acordada a Câmara Municipal de Alenquer lançou 
formalmente um procedimento tendo em vista a contratação de um Gabinete especializado para 
a elaboração do PAT; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a escolha, após análise das propostas pelos dois Municípios recaiu sobre o Atelier Pires 
Marques, Lda., pelo valor de 9 500,00€ acrescidos de IVA à taxa legal; --------------------------------- 
--- o Ofício 7527 de 2008/09/22 da Câmara Municipal de Alenquer.--------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que mediante a apresentação das respectivas facturas, sejam transferidas para a Câmara 
Municipal de Alenquer as verbas correspondentes a 50% do valor de 9 500,00€ acrescida de 
IVA, em quatro prestações de 20%,30%,30% e 20%.”-------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa o pagamento do Plano de 
Acção Territorial, que os Municípios de Azambuja e Alenquer acordaram elaborar em conjunto. 
A Câmara de Alenquer efectuou todas as diligências no sentido de contratar o serviço, devendo 
a Câmara de Azambuja pagar o correspondente a 50%, em quatro prestações, mediante a 
apresentação das respectivas facturas. --------------------------------------------------------------------------  
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--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando que nunca foi dado a conhecer à 
Vereação o teor do contrato referido na proposta, qual a definição do objectivo do estudo e que 
tipo de estudo. Considera que a proposta é escassa na informação fornecida. ------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que todo o processo foi tratado verbalmente entre as duas 
Câmaras. Mas estará disponível para solicitar à Câmara de Alenquer qualquer informação que 
os Srs. Vereadores pretendam. O Plano de Acção Territorial será dado a conhecer a toda a 
Vereação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre concordando com o facto de, nunca em sessão de 
Câmara, foi dado a conhecer qualquer informação acerca do assunto. Partindo do princípio que 
foi a Câmara de Alenquer que se responsabilizou por todo o processo de concurso, considera 
que a Câmara de Azambuja deveria ter anexado à proposta informação sobre o processo de 
escolha e protocolo celebrado. Desta forma a proposta é ilegal, pois não justifica, perante as 
entidades fiscalizadoras das contas do Município, a deliberação tomada, que implica despesa, 
não havendo documentação de base. Considera que seria mais avisado retirar a proposta e 
trazê-la novamente acompanhada de toda a documentação. ----------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que o valor em causa não implica a aprovação em sessão de 
Câmara, a proposta vem a deliberação de Câmara porque visa a transferência para a Câmara 
de Alenquer. Por isso irá manter a presente proposta.--------------------------------------------------------     
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 82 / P / 2008 aprovada por maioria com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------- 
Ponto 3 – Sociedade de Reabilitação Urbana de Carácter Intermunicipal (SRU) – Protocolo 
entre os sócios originários e os sócios supervenientes da SRU da CULT – Estatutos da 
“Lezíria do Tejo, E.M.” – Proposta Nº 83 / P / 2008 -------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que a Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo iniciou o processo de 
constituição de uma Sociedade de Reabilitação Urbana de carácter intermunicipal (SRU), 
estando neste momento a proceder-se à definição e aprovação das Áreas Críticas de 
Recuperação e Reconversão Urbanística (ACCRU) pelos Municípios integrantes.-------------------- 
--- Considerando que, nos termos da legislação em vigor, apenas podem integrar as SRU’s os 
Municípios que já tiverem ACCRU’s aprovadas pelo Governo e publicadas em Diário da 
República. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, dos onze Municípios que integram a CULT, apenas os Municípios de 
Coruche e Santarém têm ACCRU’s naquelas condições. 
--- Considerando que, nestas condições, a CULT aprovou documentação que possibilita desde 
já a constituição da SRU. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. que a Câmara aprove o protocolo entre os sócios originários e os sócios supervenientes da 
SRU constituída pelos Municípios da Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo. ------------------------ 
--- 2. que a Câmara aprove os Estatutos da Empresa Municipal “Lezíria do Tejo, Sociedade de 
Reabilitação Urbana, E.M.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 3. seja posteriormente submetido a Assembleia Municipal para aprovação.”------------------------ 
--- A Proposta n.º 83 / P / 2008 foi retirada.---------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4 – Declaração de Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU) 
de Manique do Intendente – Proposta nº 80 / P / 2008 --------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- que a Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo (CULT) iniciou um processo tendente à 
instituição de uma Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) de carácter intermunicipal, tendo 
para o efeito adjudicado os estudos preparatórios a um Gabinete da especialidade; ----------------- 
--- que de acordo com os estudos apresentados, é fundamental como primeiro passo do 
processo, que os Municípios declarem a Área Crítica de Recuperação e Reconversão 
Urbanística, nos termos constantes do Decreto-Lei nº 794/76 de 5 de Novembro; -------------------- 
--- a fundamentação técnica constante do estudo em anexo, intitulado Área Crítica de 
Recuperação e Reconversão Urbanística de Manique do Intendente bem como os mapas 
anexos ao referido estudo;------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o incremento de eficácia de intervenção urbana proporcionada pelos mecanismos legais e 
regulamentares das SRU’s; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que nos termos legais, a proposta, depois de aprovada pela Assembleia Municipal, deve ser 
submetida ao Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional. -- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a declaração de Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística designada por 
ACRRU de Manique do Intendente conforme mapa anexo, delimitada a Sul pela Rua Manuel 
Luis Damas, a Este pela Rua do Cabeço do Forte e Rua da César e os limites a Sul desta 
propriedade que confrontam com estes arruamentos, a Oeste pela Rua António Ferreira Camilo 
e os limites a Este das propriedades que confrontam com estes arruamentos e a Norte pela Rua 
Pina Manique e os limites a Este das propriedades que confrontam com estes arruamentos, com 
uma área total de 26.786.93 m2; ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- que, no âmbito dos Artigos 27 e 28 do Decreto-Lei nº 794/76 de 5 de Novembro, o Município 
de Azambuja a sua intenção de que lhe seja concedido o direito de preferência nas transmissões 
por título oneroso, entre particulares, em terrenos ou edifícios situados na totalidade da área 
abrangida pela ACCRU durante um período de 10 anos; ---------------------------------------------------- 
--- que esta proposta seja submetida à apreciação da Assembleia Municipal.” -------------------------   
--- A Proposta n.º 80 / P / 2008 foi retirada.---------------------------------------------------------------------- 
Ponto 5 – Declaração de Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU) 
da Zona Antiga de Azambuja – Proposta nº 81 / P / 2008 ------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo (CULT) iniciou um processo tendente à 
instituição de uma Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) de carácter intermunicipal, tendo 
para o efeito adjudicado os estudos preparatórios a um Gabinete da especialidade; ----------------- 
--- que de acordo com os estudos apresentados, é fundamental como primeiro passo do 
processo, que os Municípios declarem a Área Crítica de Recuperação e Reconversão 
Urbanística, nos termos constantes do Decreto-Lei nº 794/76 de 5 de Novembro; -------------------- 
--- a fundamentação técnica constante do estudo em anexo, intitulado Área Crítica de 
Recuperação e Reconversão Urbanística – Zona Antiga de Azambuja, bem como os mapas 
anexos ao referido estudo;------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o incremento de eficácia de intervenção urbana proporcionada pelos mecanismos legais e 
regulamentares das SRU’s; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que nos termos legais, a proposta, depois de aprovada pela Assembleia Municipal, deve ser 
submetida ao Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional. -- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a declaração de Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística designada por 
ACRRU da Zona Antiga de Azambuja conforme mapa anexo, delimitada a Sul pela Travessa 
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Joaquim Morais da Maia, pela Rua D. Rolim e pela Rua João Paulo II, a Este pela Rua Condes 
de Azambuja, a Oeste pela Rua de Trás dos Quintais e a norte pelas Ruas dos Campinos, Vítor 
Coutinho da Costa e Doutor Jaime Abreu da Mota; ----------------------------------------------------------- 
--- que, no âmbito dos Artigos 27 e 28 do Decreto-Lei nº 794/76 de 5 de Novembro, o Município 
de Azambuja a sua intenção de que lhe seja concedido o direito de preferência nas transmissões 
por título oneroso, entre particulares, em terrenos ou edifícios situados na totalidade da área 
abrangida pela ACCRU durante um período de 10 anos; ---------------------------------------------------- 
--- que esta Proposta seja submetida à apreciação da Assembleia Municipal.”------------------------- 
--- A Proposta n.º 81 / P / 2008 foi retirada.---------------------------------------------------------------------- 
Ponto 6 – Toponímia – Aveiras de Baixo – Proposta nº 84 / P / 2008--------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Tendo em conta que:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- compete à Câmara Municipal de Azambuja a atribuição de toponímia aos arruamentos e vias 
municipais;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo deliberou propor à Câmara a atribuição do nome 
“Travessa da Liberdade” ao arruamento que se inicia na Rua da Liberdade. --------------------------  
--- Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Câmara delibere aprovar a atribuição do topónimo “Travessa da Liberdade” ao 
arruamento que se inicia na Rua da Liberdade sem fim definido e indicado nas plantas anexas e 
que integram a presente proposta.”-------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta diz respeito a nova denominação 
de uma rua, em Aveiras de Baixo. A Junta de Freguesia propõe a atribuição do nome Travessa 
da Liberdade à rua assinalada na proposta anexa. ------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre congratulou a Junta de Aveiras de Baixo por ter tomado a 
iniciativa de ouvir a população na matéria de atribuição de nomes às ruas.----------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente acrescentou que em ruas mais pequenas será mais fácil haver a 
concordância de todos os moradores na atribuição do nome de rua, o mesmo não acontecerá 
em locais maiores onde moram mais pessoas.-----------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 84 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 7 – Indemnização – Proposta nº 23 / VP / 2008 ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a reclamação apresentada pela munícipe Florinda Pedro Inácio Marques, em 25 de Agosto do 
corrente ano, a qual solicita indemnização pelos estragos provocados na sua viatura, quando 
circulava na Rua do Condestável, em Alcoentre, onde, num buraco existente, provocado pelo 
rebentamento de uma conduta de água, provocou o rebentamento de um pneu e danos na jante 
do veículo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a munícipe pagou pelo arranjo da sua viatura o valor de 80,00€;--------------------------------  
--- que a Companhia de Seguros não precede ao pagamento de qualquer indemnização, dado 
que o prejuízo é inferior ao valor da franquia (250,00€).-----------------------------------------------------  
--- Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o pagamento, à Sra. Florinda Pedro Inácio Marques, do valor de 80,00€, como indemnização 
pelos danos sofridos na sua viatura.” ----------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta visa indemnizar uma munícipe por 
estragos na viatura causados por um buraco existente na Rua do Condestável, em Alcoentre, 
aquando do rebentamento de uma conduta de água.---------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 23 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. --------- 
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Ponto 8 – Atribuição de Apoios Financeiros:---------------------------------------------------------------- 
8.1. Grupo Desportivo de Azambuja – Proposta 77 / P / 2008 ------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que, é atribuição das Autarquias Locais promover a Educação, Património, Cultura e Ciência; 
--- que é competência da Câmara Municipal, apoiar ou comparticipar no apoio a actividades de 
interesse municipal de natureza social e cultural, entre outras, cfr. al. b) do nº 4 do artigo 64 da 
Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -----------------------------  
--- o apoio à edição de livros, sobre a história, usos e costumes do município constitui uma das 
formas de actuação ao dispor da Câmara para a prossecução das atribuições que lhe são 
cometidas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o pedido do Grupo Desportivo de Azambuja, expresso no ofício que se anexa. -------------------  
--- Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a atribuição de um apoio financeiro no valor de 3.000,00€ (três mil euros) para comparticipar 
nas despesas de edição do livro “A Vida e a História do GDA”, já publicado.” -------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro, no valor de 3.000,00€ ao Grupo Desportivo de Azambuja para comparticipação nas 
despesas de edição de um livro já publicado.------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 77 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
8.2. Casa do Povo de Aveiras de Cima e Grupo Columbófilo Vilanovense – Proposta nº 78 / 
P / 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas não participou na discussão e votação da mesma por 
pertencer aos corpos dirigentes da Casa do Povo de Aveiras de Cima.---------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que, é competência da Câmara Municipal, apoiar e comparticipar no apoio a actividades de 
interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva e recreativa – cfr. al. b) do nº 4 do 
artigo 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -------------  
--- a realização dos Campeonatos columbófilos do Concelho de Azambuja de 2008, que reuniu, 
na sua organização, duas das mais emblemáticas Colectividades do Concelho nesta matéria;---  
--- que se entende que o trabalho desenvolvido pelas duas Colectividades tem sido 
extremamente meritório, quer ao nível do Concelho quer na promoção deste junto de outros 
Concelhos e se enquadra claramente na previsão e estatuição da norma legal invocada da 
Consideração supra; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o pedido do G. C. Vilanovense e da Casa do Povo de Aveiras de Cima, que se anexa;---------  
--- que a Câmara Municipal de Azambuja pode celebrar protocolos com vista à prossecução dos 
objectivos previsto na disposição identificada supra – cfr. art. 67º do mesmo diploma.--------------  
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- a atribuição, a título extraordinário, de apoio financeiro no valor de 1.500,00€ através da 
outorga de protocolo que junto se anexa para aprovação.” -------------------------------------------------  
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja, o Grupo Columbófilo Vilanovense e a 
Casa do Povo de Aveiras de Cima -------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, e aqui representada pelo 
seu Presidente, Dr. Joaquim António Ramos, com poderes para o acto, e o---------------------------  
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--- Grupo Columbófilo Vilanovense e a Casa do Povo de Aveiras de Cima, adiante designadas 
por Colectividades, e aqui representadas pelos seus Presidentes, Senhor Carlos Teixeira e o 
Senhor António Pratas Cardoso, todos com poderes para o acto, ----------------------------------------  
--- Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- I. é atribuição das Autarquias Locais promover actividades recreativas, culturais e desportivas; 
--- II. as Colectividades e Instituições existentes no Município são parceiros fundamentais na 
dinamização da cultura, desporto e ocupação dos tempos livres;-----------------------------------------  
--- III. a Câmara reconhece o mérito da organização e as carências das Colectividades 
envolvidas, com vista à realização de um evento que atinja os necessários parâmetros de 
qualidade;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- IV. é competência da Câmara Municipal de Azambuja apoiar e comparticipar no apoio a 
actividades de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva e recreativa – cfr. al. b) 
do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- V. se entende que o trabalho desenvolvido pelas duas Colectividades tem sido extremamente 
meritório, quer ao nível do Concelho, quer na promoção deste junto de outros Concelhos e se 
enquadra claramente na previsão e estatuição da norma legal invocada no Considerando supra; 
--- As partes acordam em celebrar o presente Protocolo que se rege pelas seguintes Cláusulas:  
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara disponibiliza a verba de 1.500 euros pela organização dos Campeonatos 
Columbófilos do Concelho de Azambuja. -----------------------------------------------------------------------  
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As Colectividades comprometem-se a afectar na totalidade a quantia acima indicada ao 
pagamento das despesas realizadas no âmbito do evento citado.----------------------------------------  
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Caso as Colectividades não realizem as acções inerentes ao presente Protocolo, a Câmara 
terá o direito a reaver a quantia disponibilizada, com base do incumprimento do protocolado. ----  
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Por acordo entre as partes, da verba disponibilizada será entregue 750.00 euros a cada uma 
das Colectividades.” --------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a celebração de protocolo 
para atribuição, a título extraordinário, de apoio financeiro, no valor de 1.500,00€ à Casa do 
Povo de Aveiras de Cima e ao Grupo Columbófilo Vilanovense, pela realização dos 
Campeonatos Columbófilos do Concelho de Azambuja 2008. ---------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 78 / P / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
8.3. Clube Azambujense – Proposta Nº 35 / V-ML / 2008 ------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que, é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar 
pelos meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse municipal de natureza 
cultural, desportiva e recreativa – cfr. al. b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, alterada pela 5-A/2002, de 11 de Janeiro; --------------------------------------------------------  
--- o Club Azambujense pretende a implementação de uma escola de Teatro, dando assim 
continuidade às obras de reconstrução do palco existente na sua sede, iniciadas em 2005;-------- 
--- essa mesma escola, dividida por duas classes, é dirigida a todos os munícipes a partir dos 10 
anos de idade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



07.Out.2008 
 
 

 14 

--- o desenvolvimento do projecto em questão oferece uma alternativa na área da expressão 
artística no Concelho, acrescido que, é conduzido por uma actriz profissional com um curriculum 
que passa pelo teatro, cinema e televisão. ---------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 3.780€ ao Club Azambujense, 
para implementação da sua Escola de Teatro.” ---------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro, no valor de 3.780,00€ ao Club Azambujense para comparticipação nas despesas 
para implementação de uma Escola de Teatro. ---------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 35 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas e cinquenta minutos quando o Sr. Vice-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. ------------------------------------------------------------------------------  


