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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 08 DE JANEIRO DE 2008. ---------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja.-------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, o Sr. 
Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de Sousa, José 
Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os Srs. 
Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira e, pelo Grupo da CDU, 
o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. -------------------------------------------------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que no âmbito das “Viagens do Zambujinho” estão presentes na 
sessão de Câmara, alunos da EBI de Azambuja e por isso irá fazer uma breve intervenção sobre 
o funcionamento da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Município de Azambuja está dividido em 9 freguesias: Alcoentre, Aveiras de Baixo, Aveiras 
de Cima, Azambuja, Maçussa, Manique do Intendente, Vale do Paraíso, Vila Nova da Rainha e 
Vila Nova de São Pedro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os órgãos do Município são: a Assembleia Municipal com 30 elementos que se reúne 
obrigatoriamente 5 vezes por ano e é o órgão deliberativo e a Câmara Municipal, com 7 
elementos (4 do PS, 2 do PSD e 1 da CDU) que se reúne quinzenalmente às terças-feiras e é o 
órgão executivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As sessões de Câmara são divididas por 3 partes: o período destinado a intervenções do 
público (qualquer pessoal pode usar a palavra para questionar o executivo); o período destinado 
aos Srs. Vereadores (apenas os Srs. Vereadores usam a palavra) e o período da ordem do Dia 
(são discutidas e votadas propostas enviadas antecipadamente a todos os Vereadores, se forem 
aprovadas são executadas, se forem reprovadas não são executadas). Existem também sessões 
de Câmara descentralizadas (realizadas nas freguesias) para que todas as pessoas possam 
interrogar o Executivo sobre questões e problemas da sua freguesia.------------------------------------  
--- As eleições autárquicas realizam-se de 4 em 4 anos e as próximas realizar-se-ão em 2009. 
Nessa altura os vários partidos políticos apresentam os seus candidatos e o programa político 
das pretensões a realizar no município, depois as pessoas votam no partido que quiserem. -------   
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio a Ana Catarina questionando sobre as obras em Azambuja.-------------------------------- 
--- A Elise sugeriu que em Azambuja fosse construído um ginásio. --------------------------------------- 
--- A Ana Paula sugeriu a colocação de mais cabines telefónicas e caixotes de reciclagem.-------- 
--- A Natália sugeriu a construção de um parque aquático (escorregas) em Azambuja. -------------- 
--- O Jorge pediu a construção de um ginásio na escola, de modo a puderem ter aulas de 
educação física quando chove e questionou para quando a construção da nova escola de 
Azambuja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Joana sugeriu que aquando do arranjo das estradas as ruas ficassem mais largas. ----------- 
--- O Pedro sugeriu a criação de mais espaços verdes em Azambuja.------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que existem buracos nas estradas porque é necessário realizar 
as obras que, no âmbito do programa POLIS, permitiram a construção das duas rotundas, do 
jardim urbano e de todas as obras que ainda se estão a realizar (Campo de Feira, substituição 
das redes de água e esgotos, etc.) -------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A Câmara está a negociar com o GDA a instalação de um ginásio e existia, nas piscinas 
municipais, um ginásio que foi extinto por falta de utentes, existe ainda um ginásio privado em 
Azambuja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os caixotes de reciclagem serão colocados quando terminarem as obras em Azambuja; as 
cabines telefónicas são cada vez menos utilizadas, uma vez que quase todas as pessoas têm 
telemóvel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O parque aquático será muito difícil, uma vez que são construídos por empresas privadas em 
locais onde se possa lucrar com a sua instalação.------------------------------------------------------------- 
--- Concordou com a necessidade de se construir um ginásio nas escolas de Azambuja mas terá 
que ser o Ministério da Educação a decidir, apesar da Câmara insistir e ter o projecto concluído. 
A Câmara irá lançar o concurso para a nova escola de Azambuja durante os próximos 2 meses, 
também já tem o projecto concluído e a localização definida (por detrás do pavilhão municipal no 
campo da feira). No seu entender ainda não entrará em funcionamento no próximo ano lectivo. -- 
--- Para as ruas ficarem mais largas a Câmara teria que deitar abaixo muitas casas, pois estas 
limitam a dimensão das ruas. Normalmente nas zonas novas das vilas são mais largas porque a 
construção é recente mas nas zonas velhas isso não acontece porque na altura em que foram 
construídas as casas não havia tantos carros e não havia este ordenamento do território.---------- 
--- Sobre os espaços verdes afirmou concordar com a sua importância mas informou que, de 
momento, a vila de Azambuja está bem apetrechada de jardins com espaço verde.------------------ 
--- Após a resposta a todas as suas questões os alunos da EBI de Azambuja retiraram-se da 
sala. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Francisco Morgado questionando quais os procedimentos adoptados pela 
Câmara relativamente à escola Grandella de Tagarro, uma vez que continua à venda num site 
da internet.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a hipótese de reversão do direito de superfície está a ser 
tratada pelo consultor jurídico da Câmara mas o processo de venda colocado na internet não 
tem qualquer probabilidade de vir a ser concretizado. -------------------------------------------------------- 
--- A única coisa que, presentemente poderá fazer é um comunicado à população, 
principalmente de Tagarro a explicar o que se passa e qual os procedimentos que a Câmara 
está a adoptar sobre este assunto. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. David Mendes que sobre o mesmo assunto questionou se o direito de 
superfície de 100 anos pode ser vendido, alugado ou alvo de qualquer tipo de negócio por parte 
da empresa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu ser possível haver titularidade do direito de superfície se houver 
concordância da Câmara. A questão que está a ser analisada pelo jurista diz respeito ao facto da 
empresa a quem foi cedido o direito de superfície se ter extinguido, por isso não haverá quem 
possa transferir a titularidade do direito de superfície. -------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Leandro questionou se a Câmara está a utilizar o espaço que lhe está destinado no 
edifício em causa e se a empresa a quem está cedido o direito de superfície existe e se pode 
cedê-lo a terceiros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o imóvel não pode ser vendido à revelia da Câmara. O direito 
de superfície foi cedido a uma empresa que já não existe, tendo o seu representante feito um 
requerimento à Câmara a solicitar a transmissão do direito de superfície para outra empresa, a 
Câmara concordou através de proposta aprovada em sessão de Câmara mas a partir dessa 
altura não existem formalismos realizados por ambas as empresas para que o processo se 
concretize. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- No corpo das obrigações do direito de superfície existem alíneas que não foram até agora 
cumpridas pelo superficiário e que podem configurar na reversão do direito de superfície, 
situação que está a ser analisada em termos jurídicos. ------------------------------------------------------ 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos referindo que todas as questões colocadas pelos 
alunos da EBI foram pertinentes porque a maioria deve-se à má gestão das obras em curso, 
quer por parte da Câmara, quer por parte do empreiteiro. Sugerindo que nas placas 
identificadoras das obras, deveria constar a duração das mesmas de modo a que as pessoas 
estivessem devidamente informadas. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre as ruas estreitas, referiu haver locais onde é impossível o seu alargamento mas 
também há locais onde o seu estreitamento é deliberado, dificultando a circulação, 
principalmente de cargas e descargas e de possíveis situações de emergência. ---------------------- 
--- Solicitou informações acerca do terminal rodoviário, do restaurante Páteo Valverde (se as 
obras que estão a ser realizadas são para abater na dívida); ligações às etar`s (taxação do 
saneamento a munícipes que ainda não estão ligados, por exemplo em Aveiras de Cima). -------- 
--- Sugeriu a disponibilização das actas das sessões de Câmara na página da internet, de modo 
a que as pessoas tomem conhecimento dos assuntos tratados e das posições das várias formas 
políticas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Fez referência à diferença de preço dos bilhetes da CP comprados em Azambuja e 
comprados nas Virtudes, apesar da pouca distância de separação. A Câmara nunca obteve 
reposta por parte da CP mas a Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo obteve, na qual a CP 
esclarece que não pode por todo o concelho na mesma zona urbana porque há um aportaria que 
não o permite. Sugere que a Câmara pressione a Secretaria de Estado a alterar esta portaria, 
pois não faz sentido as pessoas das Virtudes serem sobrecarregadas. ---------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando o que está a acontecer com a escola 
Grandella, de Tagarro pois considera que a Câmara deve tomar uma posição pública sobre esta 
matéria, independentemente da análise jurídica que está a ser preparada. ----------------------------- 
--- Solicitou esclarecimentos acerca de um abate ilegal de sobreiros em que o dono da obra é o 
Município. Segundo a notícia que leu num site da internet a Câmara foi interrogada mas não quis 
prestar quaisquer esclarecimentos e o organismo da Administração Central que licencia este tipo 
de situações informou não ter conhecimento de qualquer pedido de licenciamento e ter sido 
efectuada participação à GNR para tomar conta da ocorrência.-------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu já ter admitido que na fase inicial das obras da 5ª empreitada do 
POLIS houve problemas devido à complexidade das obras e à má gestão do empreiteiro mas a 
partir dessa altura, a Câmara tem acompanhado e fiscalizado todas as empreitadas nas suas 
diversas fases. Nos últimos meses constatou-se que as obras estão em fases terminais mas só 
se pode fazer a pavimentação quando as redes estiverem terminadas e a funcionar (ex: atrás da 
igreja e na Ónia).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As faixas de rodagem estreitas devem-se ao facto de ter adoptado uma postura de privilegiar 
os peões e reduzir a velocidade das viaturas dentro da vila. ------------------------------------------------ 
--- O terminal rodoviário foi objecto de hasta pública e nos termos do respectivo contrato a obra 
terá que começar em Fevereiro/ Março.-------------------------------------------------------------------------- 
--- As obras que o adjudicatário está a realizar, no restaurante Páteo Valverde são por conta 
própria. A Câmara só admitiu as obras realizadas pelo anterior proprietário, porque constavam 
na hasta pública como responsabilidade da Câmara.--------------------------------------------------------- 
--- Concordou com a disponibilização das actas no site da Câmara. -------------------------------------- 



08.Jan.2008 
 
 

 4 

--- A Câmara realizou um levantamento das zonas ligadas à etar em Aveiras de Cima e é a 
essas pessoas que é cobrada a tarifa de saneamento mas mesmo nessas zonas há habitações 
que não estão ligadas e é nesses casos que as pessoas devem apresentar reclamação na 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre as Virtudes tomou conhecimento da resposta obtida pela Junta de Freguesia de 
Aveiras de Baixo. Informou ter insistido há cerca de 2 meses e estar a aguardar resposta. --------- 
--- O processo da escola Grandella de Tagarro divide-se em 3 fases: a concessão do direito de 
superfície, a “trapalhada” jurídica e a reversão da concessão. Mas todo este processo permitiu 
adquirir e recuperar um monumento que há pelo menos 55 anos estava em ruínas. ----------------- 
--- A Câmara não procedeu ao abate ilegal de sobreiros e por isso não havia nada para informar 
os Srs. Vereadores (distribuiu documentação relativa ao assunto). A Câmara limitou-se a 
desbravar o terreno para construção do Estádio Municipal (admitindo no entanto que 
eventualmente possam ter sido arrancadas árvores) mas não houve corte deliberado de árvores 
mas houve alguém que fez uma queixa na QUERCUS que despoletou toda esta situação. 
Aproveitou o assunto para informar que houve um empreendimento que obteve autorização da 
DGRF para abater uns sobreiros (doentes) no terreno em frente à MODIS, foram cortados há 
cerca de um ano mas como a obra só arrancou agora e as raízes dos sobreiros estavam a 
desabrochar, a DGRF interpôs uma contra-ordenação à Câmara.----------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou se não chovesse a Câmara não pavimentaria 
as ruas pois não saberia se a rede de águas pluviais estaria a funcionar. Haverão formas de 
testar logo as redes de modo a poder pavimentar as estradas consoante a conclusão das obras, 
até porque quando chove intensamente a rua principal de Azambuja fica inundada. ----------------- 
--- Chamou a atenção para o facto da oposição enquanto executivo camarário não ter sido 
convidada a participar na reunião com os funcionários para desejo de Feliz Ano Novo e entrega 
do bolo-rei, sem ter sido justificada a sua ausência.----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que as redes podem ser testadas com carros tanque mas têm 
que estar concluídas para serem testadas do princípio ao fim. Hoje as pessoas de Azambuja têm 
passeios para puderem transitar e por isso as faixas de rodagem foram estreitadas.----------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando se a recuperação da escola Grandella 
de Tagarro foi colocada ao serviço da população. Considera que não foi adoptada a melhor 
solução, pois o Município poderia assumir a quantia dispendida e não haveria necessidade de 
estar a ser confrontado com esta solução jurídica. ------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que a escola Grandella de Tagarro sempre foi conhecida como 
uma ruína e não pode ser posta ao serviço da população porque é separada de Tagarro por uma 
estrada nacional. O interesse prende-se com a preservação do edifício arquitectónico como uma 
das poucas escolas Grandella existentes em Portugal.------------------------------------------------------- 
--- O contrato estabelecido tem cláusulas de reversão do direito de superfície por questões de 
incumprimento sem haver quaisquer tipos de compensações ao concessionário. --------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre discordando com a afirmação de que a escola 
Grandella não tem utilidade, tanto que a Câmara reservou uma parte para desenvolver alguma 
actividade, talvez a população de Tagarro fosse a mais indicada para pensar em algo que 
pusesse a escola ao serviço da população. --------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara reservou um espaço para instalação de um posto 
de turismo, na medida em que Tagarro é uma entrada para o concelho para quem vem do 
Oeste.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ----------------------------------------------------------------------    
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDEM DO DIA 

Ponto 1 – Indemnização – Proposta Nº 1 / P / 2008 -------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Que o particular Sebastião Silva dos Santos Bexiga Pires reclamou da Câmara Municipal o 
pagamento de danos no valor de € 1.727,21, ocorridos no dia 29 de Junho de 2006 e causados 
pelo embate da sua viatura numa tampa de esgoto saliente devido à realização de obras na 
Estrada Municipal entre Casais dos Britos e Casais de Baixo, no âmbito da empreitada de 
Execução da rede de esgotos de Casais de Britos e Casais de Baixo; ----------------------------------- 
--- 2. Que a existência da situação a que alude o reclamante foi confirmada pelos serviços 
municipais, através da Informação nº 628/2006/DIOM;------------------------------------------------------- 
--- 3. Que é responsabilidade do Município a manutenção e conservação de redes de circulação, 
responsabilidade esta que resulta de competência estabelecida legalmente pela alínea f) do nº 2 
do artigo 64º da Lei das Autarquias Locais, a qual é irrenunciável de ser transferida para 
terceiros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal delibere assumir o pagamento da reparação dos danos causados 
na viatura acima mencionada, no valor de € 1.727,21 (mil setecentos e vinte e sete euros e vinte 
e um cêntimos)”.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta é uma proposta para indemnização por um acidente 
ocorrido numa obra da responsabilidade da Câmara em 2006. A Câmara tentou accionar todas 
as medidas tendente para ser ressarcida, quer pelo seguro, quer pelo empreiteiro responsável 
pela obra mas nenhuma situação resultou porque o seguro não cobre este tipo de ocorrências e 
porque o empreiteiro faliu (tendo o seu seguro sido cancelado). Apesar de não ser directamente 
responsabilidade da Câmara entende que o munícipe deva ser indemnizado. ------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre adiantou que esta proposta é mais significativa pelo que não 
diz e devia dizer. A informação dos serviços, datada de 14-07-2006 refere que o empreiteiro 
abandonou a obra, pretendendo saber se a obra terminou, como, quando e em que termos 
terminou. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que este empreiteiro tinha também a obra nos Casais das Boiças 
e por isso informou a Câmara do abandono das duas empreitadas. No caso dos Casais de 
Baixo e Casais de Britos a obra ia mais avançada (só faltava parte da pavimentação). As 
garantias não cobrem este tipo de situação e só pode ser accionada passados 5 anos.------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou o porquê da demora de todo este processo e 
uma vez que o empreiteiro abandonou a obra, deveria a Câmara ter verificado as condições em 
que a obra foi abandonada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o acidente deu-se no curto período após o empreiteiro 
abandonar a obra e antes dos serviços da Câmara concluírem a pavimentação. O processo 
demorou imenso tempo porque a Câmara accionou todos os meios, de modo a descontar este 
valor dalgum modo o pagamento em falta ao empreiteiro ou através de seguros, da Câmara ou 
do empreiteiro. A garantia só pode ser accionada passados 5 anos.-------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 1 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ------------- 
Ponto 2 – Constituição de Fundos de Maneio – Proposta Nº 2 / P / 2008 --------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- que o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as respectivas alterações (POCAL) 
permite, em casos de reconhecida necessidade, a constituição de Fundos de Maneio visando 
proceder a aquisições urgentes e inadiáveis; ------------------------------------------------------------------- 
--- o estabelecido, no que concerne à constituição de Fundos de Maneio, no POCAL  e no 
Regulamento de Constituição e Regularização dos Fundos de Maneio aprovado, em 03/05/05, 
pelo Executivo Camarário e alterado em 04/02/06. ------------------------------------------------------------ 
--- PROPONHO a constituição de Fundos de Maneio a afectar às seguintes rubricas de 
classificação orçamental:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNIDADES ORGÂNICAS 

C
ód
ig
o 

O
rç
am
en
ta
l 

  

Câmar
a Mun. 

Administraç. 
e Finanças 

Intervenção 
Sócio-cult. 

Urbanismo 
Infra-est. e 
Obras Mun. 

02   
AQUISIÇÃO DE BENS E 
SERVIÇOS           

 01  Aquisição de bens:           
  01   Matérias-primas e subsidiárias      300   100 
  04   Limpeza e higiene           

  05 
  
Alimentação – refeições 
confeccionadas 300   500 100   

  06 
  
Alimentação – géneros para 
confeccionar     200 200   

  07   Vestuário e artigos Pessoais     50 
  08   Material de escritório  200 300 300 200 200 
  14   Outro material – peças   100     50 
  15   Prémios, condecorações e ofertas     100     
  17   Ferramentas e utensílios   100     50 
  18   Livros e documentação técnica   100       
  19   Artigos honoríficos e de decoração     150     
  21   Outros bens 250 400 500   300 
 02  Aquisição de serviços:           
  03   Conservação de bens         50 
  10   Transportes   300 100     
  15   Prémio, condecorações e ofertas         150 

  16 
  
Seminários, exposições e 
similares     100     

  20   Outros trabalhos especializados     100   250 
  25   Outros serviços  50 400 150     
     TOTAL 800 1.700 2.500 500 1.200 

--- A reconstituição e a reposição serão realizadas de acordo com o Regulamento de 
Constituição e Regularização de Fundos de Maneio. --------------------------------------------------------- 
--- A indicação do responsável pela gestão dos Fundos de Maneio caberá ao dirigente do 
serviço.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta é recorrente no início do ano e diz respeito às 
verbas a atribuir aos fundos de maneio, nos diversos Departamentos e Serviços da Câmara. ----- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 2 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ------------- 
Ponto 3 – Atribuição de Apoio Financeiro – Proposta Nº 1 / V-JMP / 2008 ------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos não participou na discussão e votação da proposta por 
pertencer aos Corpos Dirigentes da Associação “A Poisada do Campino”.------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
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--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. a realização do jantar de apresentação de contas da Comissão da feira de Maio de 
Azambuja, edição de 2007;------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. que o referido jantar foi servido pela Associação “A Poisada do Campino” que arcou com 
todas as despesas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. o ofício da Associação “A Poisada do Campino” que se anexa. ------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que nos termos da alínea b) do nº 4 do art. 64º da LAL, a Câmara Municipal delibere atribuir 
um apoio monetário no valor de 990€ (novecentos e noventa euros) à Associação “A Poisada do 
Campino”, de forma a fazer face à despesa efectuada com o referido jantar.”-------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro no valor de 900€ à Poisada do Campino para pagamento do jantar realizado do 
âmbito da apresentação de contas da Comissão da Feira de Maio de 2007. --------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre afirmou não ter nada contra o facto da Comissão fazer um 
jantar comemorativo para todas as pessoas envolvidas na organização da Feira de Maio para 
apresentação das contas mas neste caso, o pedido da Poisada do Campino tem mais ar de 
oferta por parte da Câmara. Este tipo de propostas não coaduna com a “postura” de dificuldades 
financeiras praticada pelo Município.------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que em 2002 a Câmara começou a 
apresentar todas as contas da Feira de Maio, de modo a aplicar uma política de transparência. 
Este jantar tem o objectivo único de dar a conhecer, a todos os que trabalham para a realização 
da Feira, as despesas e receitas da mesma.-------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre afirmou não discutir as contas da feira, questiona a forma 
como se apresenta uma iniciativa desta natureza.------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que existem 3 instituições envolvidas na realização da Feira de 
Maio: a Comissão da Feira, a Poisada do Campino e a Câmara Municipal. Neste caso a 
Comissão da Feira solicitou à Poisada do Campino a realização deste jantar. As receitas da 
Feira são atribuídas pela Câmara e em anos anteriores este jantar era incluído nas 
transferências para a Comissão porque era hábito comprar os géneros alimentares para depois 
serem confeccionados e servidas as refeições durante a Feira, este ano fez-se um concurso 
para uma empresa confeccionar e servir as refeições na Poisada, Agora a Poisada solicita que 
seja ressarcida da importância dispendida com este jantar. ------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre reafirmou acreditar que este jantar sirva de agradecimento a 
todos os que colaboraram na organização e realização da Feira mas a forma escolhida para 
atribuição deste apoio não é a mais correcta, no seu entender seria mais correcto a Câmara 
assumir logo desde início, o suporte desta despesa. Recomenda que no próximo ano, este 
assunto seja abordado de outra forma de modo a não suscitar críticas ou dúvidas.-------------------    
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 1 / V-JMP / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
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.  
--- 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. ------------------------------------------------------------------------------ 


