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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 09 DE SETEMBRO DE 2008. -----------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ----------------------------------------  
--- 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, 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 haverá uma reunião extraordinária da Câmara no próximo dia 
15 de Setembro, que terá como ponto único “Concurso Público Internacional de Concessão, 
Exploração e Gestão dos Serviços Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas 
Residuais do Concelho de Azambuja” – Adjudicação provisória e minuta de contrato. ---------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio a Sr. José Caetano relembrando uma entrevista do Sr. Presidente ao jornal O 
Mirante, datada de 21 de Maio, sobre a passagem do TGV pelo Concelho. Pretende questionar 
qual o interesse para o Concelho de Azambuja da construção de um apeadeiro nas redondezas, 
quando não existe preocupação da Câmara, nem da REFER para o incumprimento de horários e 
retirada de alguns comboios da CP. Solicitou que a Câmara interceda na resolução deste 
assunto junto do Sr. Ministro dos Transportes e Comunicações.-------------------------------------------  
--- Sobre as passadeiras colocadas na rua principal de Azambuja, referiu não haver sinalização 
vertical a informar a proximidade e a existência das mesmas, situação que contrasta com o 
Campo da Feia onde existem inúmeros sinais. -----------------------------------------------------------------  
--- Manifestou indignação com a actuação da Câmara, quando colocou uma passadeira na 
Urbanização Fábrica da Cortiça mas não se deu ao trabalho de retirar as placas de informação 
da realização de obras cravadas na casa de um morador. --------------------------------------------------  
--- No passado sábado deslocou-se ao mercado mensal, ficando espantado pelo facto de apenas 
haverem dois acessos, um perto da estação e outro junto à rotunda. Pelo que considera que o 
local escolhido não será o mais apropriado para realização do mercado, quer do ponto de vista 
dos feirantes (não tem instalações sanitárias), quer das pessoas que frequentam o mercado.-----  
--- Questionou porque motivo houve pedras que desapareceram do jardim do parque junto às 
torres, o que provoca mau aspecto à entrada da Vila. --------------------------------------------------------  
--- Voltou a referir, que a cabine da EDP, junto a sua casa, é uma aberração e por isso considera 
que a EDP devia pintar a cabine ou, se não estiver em funcionamento, retirá-la. ----------------------  
--- Questionou se a Câmara está a pensar em proceder à limpeza da Vala do Valverde, na 
entrada da Vila, pois encontra-se muito sujo e cheia de canas. --------------------------------------------  
--- Interveio a Sra. Deolinda Oliveira que em nome da população dos Casais das Comeiras vem 
solicitar à Câmara: a colocação de semáforos, o rebaixamento de passeios (não é possível 
transitar com carrinhos de bebés e dificulta o trajecto de pessoas idosas), a limpeza de montes 
de ervas aquando da construção de passeios, a limpeza de valetas e ruas desde os Casais das 
Comeiras até Aveiras de Cima, o arranjo do Largo da Capela (promessa aquando da campanha 
eleitoral), a limpeza dos contentores do lixo (cheiro nauseabundo), a colocação de paragens de 
autocarro (pois não existe para quem vem para Aveiras de Cima e a existente, no sentido 
Cartaxo, está em muito mau estado). -----------------------------------------------------------------------------  



09.Set.2008 
 
 

 2 

--- O Sr. Presidente respondeu nunca ter dito ser defensor de uma linha de TGV a atravessar o 
concelho, no seu entender são situações de constrangimento. O papel da Câmara será extrair, 
para o Concelho, o máximo de proveito de toda a situação. Toda a região do Oeste terá que 
beneficiar o máximo possível da existência do TGV, ou seja, conseguir uma estação, na 
Asseiceira, suficientemente perto, de modo a desenvolver a região da zona norte do Concelho, 
onde haverá um interface com as linhas do Oeste e do Norte. ---------------------------------------------  
--- Referiu ter conhecimento das alterações de horários na CP mas nunca percebeu qualquer 
atraso. Existem reuniões frequentes com a CP, nas quais tenta monitorizar e reivindicar 
melhoramentos para a linha de Azambuja. ----------------------------------------------------------------------  
--- Relativamente à sinalização, respondeu que em vários locais de Azambuja ainda existem 
lapsos mas tem previsto a colocação de sinalização em toda a Vila.--------------------------------------  
--- As pedras não foram retiradas do jardim de S. Sebastião (junto ao parque) pela Câmara mas 
está a providenciar uma grande intervenção nesta infra-estrutura. ----------------------------------------  
--- Sobre a cabine, irá continuar a insistir com a EDP para se arranjar uma solução para o 
problema. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara está a organizar uma candidatura, que inclui a regularização e recuperação 
paisagística de todo o leito urbano da Ribeira do Valverde. -------------------------------------------------  
--- Tem a noção clara que o espaço do mercado mensal não é o ideal mas não pode inventar 
espaços e entre a perspectiva de deixar o campo da feira tal como era, para se continuar a fazer 
o mercado mensal e haver uma solução menos favorável em termos de acessibilidades mas na 
qual se possa dar ao campo da feira alguma dignidade, preferiu enveredar pela última opção. 
Não pretende que as pessoas corram riscos ao atravessar a EN3 e por isso foram colocadas 
passadeiras e vedações, para quem se desloca ao mercado mensal atravessar única e 
exclusivamente ou junto à estação ou junto à rotunda, onde se encontra policiamento a auxiliar o 
atravessamento. Os parques de estacionamento junto à estação vão ser alvo de intervenção e 
por isso espera melhorar as condições e os acessos ao mercado mensal.------------------------------  
--- Sobre as questões colocadas pela D. Deolinda Oliveira informou que foi concluído todo o 
procedimento administrativo para colocação dos semáforos, apenas não se avançou por não 
haver cabimento orçamental. A Câmara irá iniciar uma intervenção nas Comeiras que se iniciará 
com o arranjo do Largo da Capela e intervenções complementares. O compromisso da 
intervenção no Largo da Capela, será cumprido no decorrer do actual mandato, uma vez que o 
concurso já se encontra adjudicado. ------------------------------------------------------------------------------  
--- Todos os pequenos problemas apontados são sequência de uma grande intervenção ocorrida 
nas Comeiras com a colocação de esgotos, construção de passeios e requalificação, que parece 
já ter sido esquecida pela população.-----------------------------------------------------------------------------  
--- Agradeceu o alerta acerca do mau cheiro dos contentores pois no contrato com a empresa 
que faz a recolha, existe a obrigatoriedade de proceder à lavagem dos contentores. Mas 
relembrou que já existiram inúmeras campanhas nas quais se pediam a todos os munícipes para 
acondicionarem o lixo em sacos de plástico, apontando que as pessoas também têm 
responsabilidades.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A limpeza das ruas é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, através 
da celebração de protocolo de delegação de competências.------------------------------------------------  
--- Existe um processo em curso para substituição da paragem do autocarro existente e 
colocação de uma nova no sentido contrário. -------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. José Caetano referiu utilizar o comboio todos os dias e há aproximadamente duas 
semanas que nunca sai a horas porque tende a esperar ou pelo comboio de mercadorias ou pelo 
regional. Quando estas situações são diárias, torna-se incomodativo pois as pessoas chegam 
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tarde aos empregos e não há ninguém que se responsabilize. Considera que não faz sentido nas 
ligações Azambuja/ Lisboa, apenas haverem comboios, em hora de ponta de meia em meia hora 
e depois de hora a hora.----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre os acessos ao mercado mensal, referiu ser muito simples de resolver, com a colocação 
de portões (cancelas) e colocação de policiamento no sentido das entradas da feira (localizadas 
a meio do recinto). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara oferece todas as situações de segurança no 
atravessamento da EN3 mas não pode responder pelas pessoas que transgridem e não 
procedem em conformidade com o estabelecido. --------------------------------------------------------------     
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre solicitando o ponto de situação e esclarecimentos: 
dos pedidos efectuados na anterior sessão (relatório de contas da EMIA); da proposta 
denominada PPTH (Programa Pagar a Tempo e Horas) já aprovada em sessão de Câmara; das 
dívidas a curto prazo e da requisição da Chefe de Divisão da Cultura, Dra. Lucília Guerreiro. -----  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos pretendendo também saber o ponto de situação 
do pedido efectuado na anterior sessão (campanha publicitária de promoção do Município de 
Azambuja), que só foi entregue à Deputada Conceição Maurício no dia 1 de Setembro e os 
pedidos constantes num e-mail que enviou à Dra. Irene Lameiro e que foi por ela 
reencaminhado para o Sr. Presidente.----------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre a conduta da EPAL, referiu que mais uma vez o trânsito está interrompido nos dois 
sentidos, por isso pensa que a Câmara e a EPAL terão que unir esforços para resolver o 
problema, apesar de ambas se descartarem de responsabilidades. Já propôs várias soluções 
entre as quais uma proposta para o rebaixamento da estrada, que apesar de aprovada nunca foi 
executada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Por várias vezes criticou o estreitamento excessivo das estradas dentro da vila, comprovada, 
por exemplo, pelo constante arranque de sinais no final da rua dos Campinos, junto ao Rossio. --  
--- Relembrou a necessidade de actualização da sinalização vertical dentro da Vila, depois da 
concretização das obras.---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Das compensações pela deslocalização do aeroporto, o alargamento da EN3 para quatro 
faixas, referiu que existe muito terreno junto ao cemitério para onde se pode alargar a estrada. --  
--- O Sr. Presidente respondeu que as contas da EMIA estão disponíveis no site da Câmara, 
podendo ser consultadas por toda a gente mas pode copiá-las e entregá-las num CD.--------------  
--- O Programa Pagar a Tempo e Horas aguarda visto do Tribunal de Contas, pois levantaram 
duas questões acerca do assunto.---------------------------------------------------------------------------------  
--- Será entregue a dívida a curto prazo juntamente com o relatório semestral da Câmara.---------  
--- Sobre a nomeação de uma pessoa para um cargo dirigente, acrescentou que no mesmo dia 
nomeou duas pessoas em regime de substituição (regime específico para cargos dirigentes 
contemplado na Lei). Todo este assunto já foi alvo de inúmeras questões levantadas pelos Srs. 
Vereadores e de investigação profunda de um órgão de comunicação social, e por isso continua 
a esclarecer que a pessoa em causa é funcionária da Câmara Municipal de Lisboa mas foi 
requisitada pela Câmara Municipal de Azambuja, nos termos da Lei e nomeada pelo Presidente 
(gestor do pessoal), para um cargo dirigente em regime de substituição com a função de 
desenvolver determinado projecto. Todo este processo não requer qualquer alteração à 
estrutura da Câmara, que tenha que ser aprovado em sessão de Câmara. -----------------------------  
--- Informou que o processo de prestação de informações aos Srs. Deputados Municipais é 
entregue ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal e talvez por isso tenha demorado mais 
tempo, porque tinha despachado toda a informação antes de gozar férias. -----------------------------  
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--- Relativamente à questão da conduta da EPAL, há muitos anos que existe no campo da feira 
e sempre esteve à mesma altura, por isso considera estranho que ultimamente, condutores com 
carta profissional desconheçam a altura dos seus carros e insista em cruzar a estrada por baixo 
da conduta. A Câmara tem duas hipóteses, ou deixa os condutores chocarem com a conduta, o 
que seria uma situação perigosa para Azambuja, caso houvesse uma rotura, ou alerta as 
pessoas para a restrições que toda a situação comporta, colocando pórticos, sinais, avisos, etc. 
A Câmara apenas pode accionar o seguro dos condutores que causam estes transtornos e 
continuar a pressionar a EPAL para cumprir o prometido, enterrar o cano.------------------------------  
--- Toda a documentação solicitada por e-mail será entregue, até porque, a informação sobre o 
concurso para concessão do sistema de águas será presente na reunião extraordinária a 
realizar no dia 15 de Setembro (documentação entregue hoje), os aterros estiveram disponíveis 
para consulta aquando da discussão das propostas em sessão de Câmara e amanhã em 
sessão da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos respondeu que a Câmara nunca disponibilizou condições 
para que os Vereadores da oposição exercessem as suas funções condignamente e como só 
pode exercê-las parcialmente nos seus tempos livres, solicita que lhe sejam facultados alguns 
processos, nomeadamente dos aterros, que deveria ter sido facultado quando foi solicitado e 
não depois de aprovado em Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------  
--- Todos os problemas com a conduta da EPAL comprovam que a proposta apresentada pelo 
PSD para rebaixamento da estrada, aproveitando até as obras efectuadas no Campo da Feira, 
deveria ter sido atendida de modo a acabar com este tipo de problema com a passagem de 
camiões. Antigamente não era tão frequente porque não havia a quantidade de logística, nem a 
quantidade de tráfego de camiões que existe hoje.------------------------------------------------------------  
--- Solicitou mais esclarecimentos acerca do regime de substituição de nomeação da Chefe de 
Divisão da Cultura.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que existem circuitos normais em termos de organização interna 
para fornecimento de informações a todos que as solicitarem, até porque a Câmara é obrigada 
por Lei a solicitar qualquer informação, quer aos Srs. Vereadores, quer aos Srs. Deputados 
Municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Lei da função pública prevê a requisição de funcionários, entre quaisquer organismo do 
Estado. A Lei dos quadros dirigentes da função pública prevê um determinado trâmite para o 
preenchimento de cargos dirigentes, dos quais consta que, por um período máximo de um ano 
existe a nomeação em regime de substituição (apesar de não haver efectivamente 
substituições), esta figura não permite que a pessoa nomeada possa manter-se no quadro por 
mais de um ano, é por isso um regime transitório. -------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos repetiu o pedido solicitado, na anterior sessão, acerca da 
campanha publicitária (em que ponto de encontra, quantos outdoors e valor foi pago ao dirigente 
da campanha em termos de avença).-----------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu ter conhecimento que o Sr. Presidente tem 
competências próprias relativamente à gestão de pessoal, o que não o inibe de dar 
conhecimento a todos os Vereadores, que terão todo o direito de verificar a legalidade do acto 
praticado. Daí a curiosidade de saber o porquê, a um ano do final do mandato, aparecer a 
nomeação de um quadro dirigente, numa altura de divulgação da imagem (ou de algumas 
imagens) do Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre o relatório e contas da EMIA, não pode deixar de passar em claro que a EMIA constitui 
uma empresa municipal com competências amplas em relação ao Município, incrementadas 
pela alteração (já aprovada) dos Estatutos, o que obriga o Executivo a uma fiscalização 
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redobrada. É nesse sentido que solicitou cópia dos referidos documentos, não basta publicá-los 
no site, há que apresentá-los em sessão de Câmara para ser examinado e debatido. ---------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que está disponível para dar cópias de toda a documentação da 
EMIA, apenas informou que estava publicado no site. --------------------------------------------------------  
--- Tem consciência absoluta de que não infringiu qualquer norma legal, no processo de 
nomeação. A campanha será muito importante na divulgação do concelho e sempre foi 
reivindicada pelos agentes económicos do concelho, não será vista a cara do Presidente da 
Câmara em toda a campanha publicitária.-----------------------------------------------------------------------  
--- O PSD tem feito um esforço furioso e inconsequente para passar a imagem de que os 
Vereadores da Câmara andam às “arranhadelas”, sabendo de antemão a forma como alguns 
fazedores de opinião do concelho actuam. Quer deixar claro que não há nenhuma deliberação 
que seja presente em sessão de Câmara ou uma decisão importante tomada pela Câmara que 
não seja discutida entre os quatro representantes do PS na Câmara. Todas as segundas-feiras, 
de 15 em 15 dias, a Câmara faz uma reunião de coordenação, com presença dos 
representantes na Câmara, Chefe de Gabinete, Adjunto, Directores de Departamento e alguns 
Técnicos (quando se entende necessário). Numa segunda parte da reunião, apenas com os 
representantes políticos são discutidos (muitas vezes em desacordo) assuntos do fórum político 
de actuação da Câmara, mas decididos entre todos. ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos retorquiu que essa nunca foi a estratégia do PSD, que 
sempre se centrou em contribuir ao máximo para o desenvolvimento do Concelho. Estranhou 
que durante 7 anos, todos os tenham estado sempre de acordo em todas as matérias discutidas 
em sessão de Câmara. Até porque a necessidade de justificação do Sr. Presidente faz 
depreender que algo vai mal na família Socialista. ------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu ter sido dado um panorama excelente entre a diferença 
abismal do que é exercer oposição e exercer o poder. A oposição também teria todo o interesse 
em reunir com técnicos que possam esclarecer algumas matérias não dominadas pelos Srs. 
Vereadores da Oposição. --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Salientou ainda que, a propósito do anúncio de nomeação do cargo dirigente, o jornal onde 
foi publicada a notícia deu a entender que alguns Vereadores viram as suas competências 
amputadas (Sr. Vice-presidente e Sr. Vereador Pratas) e que a decisão teria sido tomada na 
ausência dos mesmos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que apesar de se encontrar de férias, foi-lhe pedido 
que se deslocasse à Câmara para ser discutida a nomeação da Dra. Lucília Guerreiro, como 
Chefe de Divisão da Cultura.----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente acrescentou que a nomeação da Chefe de Divisão de Cultura foi falada e 
discutida com todos os Srs. Vereadores, o Sr. Vereador Pratas estava no exercício das suas 
funções, o Sr. Vereador Marco estava de férias mas como se encontrava em Azambuja 
deslocou-se à Câmara e o Sr. Vice-presidente estava de férias fora do país, por isso o assunto 
foi falado e discutido telefonicamente. Depois da concordância de todos, foi comunicado à Dra. 
Judite, Directora do Departamento de Intervenção Sociocultural. ------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente referiu que se encontrava de férias em Santiago de Compostela e 
apenas por esse facto o assunto foi tratado por telefone, não só a nomeação da Dra. Lucília 
como também a nomeação da Dra. Carla Roma. --------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas disse ter falado e discutido, a nomeação, pessoalmente 
com o Sr. Presidente, uma vez que se encontrava no exercício das suas funções. -------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu começar a acreditar que o processo não tenha 
sido legalmente correcto, pois houve necessidade de justificação de todos os Vereadores do PS.  



09.Set.2008 
 
 

 6 

--- O Sr. Vereador Marco Leal retorquiu que não houve necessidade de justificação, apenas se 
esclareceu como foi tratado e discutido o processo de nomeação, questão levantada pelo Sr. 
Vereador António Nobre.---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ----------------------------------------------------------------------      
--- APROVAÇÃO DE ACTAS---------------------------------------------------------------------------------------  
--- A acta da reunião extraordinária realizada no dia 21 de Abril de 2008 foi aprovada por 
unanimidade. 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 29 de Abril de 2008 foi aprovada por 
unanimidade. 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 – “Concurso Público Internacional de Concessão, Exploração e Gestão dos 
Serviços Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais do 
Concelho de Azambuja” – Adenda ao protocolo com o IST – Proposta Nº 66 / P / 2008 -------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proposta-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Considerando o teor da Proposta 76/P/2007; --------------------------------------------------------------  
--- Considerando a complexidade imposta à elaboração do texto do Contrato de Concessão 
respeitante ao “Concurso Público Internacional de Concessão, Exploração e Gestão dos 
Serviços Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais do Concelho de 
Azambuja” por forma a ficarem assegurados, de forma clara os interesses do Município;----------  
--- Considerando que o IST, através do Centro de Sistemas Urbanos e Regionais nos confere 
garantias de rigor científico, isenção e objectividade. --------------------------------------------------------  
--- Proponho, nos termos do nº 3 do art. 68 da L.A.L., a ratificação do Despacho de 25/07/08 que 
aprova a adenda ao protocolo existente com o Instituto Superior Técnico, que se anexa. ----------  
--- Minuta de Protocolo ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Protocolo para Assistência Técnica no âmbito do Concurso Internacional da Concessão, 
Exploração e Gestão dos Serviços Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas 
Residuais do Concelho de Azambuja -----------------------------------------------------------------------------  
--- Adenda ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Apoio na redacção do contrato de concessão---------------------------------------------------------------  
--- 1 – Introdução-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Centro de Sistemas Urbanos e Regionais (CESUR) do Instituto Superior Técnico (IST) da 
Universidade Técnica de Lisboa prestou assistência técnica à Comissão de Avaliação de 
Propostas no âmbito do Concurso Internacional da Concessão, Exploração e Gestão dos 
Serviços Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais do Concelho de 
Azambuja. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Após análise das propostas dos diferentes concorrentes, e face aos critérios de adjudicação 
definidos, ajudou a escolher aquela que melhor defende os interesses do concelho de 
Azambuja. Numa fase subsequente, o CESUR prestou também apoio nas respostas às 
reclamações efectuadas em sede de audiência prévia dos interessados. -------------------------------  
--- A presente Adenda à consultoria efectuada tem agora o propósito de auxiliar a Câmara 
Municipal de Azambuja na redacção do contrato de concessão. Tendo em consideração a sua 
importância para todo o horizonte da concessão, o CESUR com base na sua experiência em 
processos similares e o seu conhecimento das propostas e do objecto de concurso contribuirá 
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para que o documento elaborado defenda os interesses da Câmara Municipal de Azambuja. 
Todo o trabalho será desenvolvido em estreita articulação com a Comissão de Avaliação de 
Propostas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente documento corresponde à proposta do CESUR para o objecto da adenda 
referida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 – Âmbito e Objectivos da Assessoria -----------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara Municipal decidiu lançar um concurso público internacional para a “Concessão, 
Exploração e Gestão dos Serviços Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas 
Residuais do Concelho de Azambuja”. ---------------------------------------------------------------------------  
--- Escolhida a melhor proposta, a Câmara Municipal de Azambuja, como entidade adjudicante, 
assinará com a entidade concessionária o contrato de concessão. A redacção do clausulado do 
contrato é um processo complexo, por vezes demorado, envolvendo diferentes valências, tanto 
jurídica e técnica como económica e financeira. Estas questões de natureza distinta vertidas no 
contrato irão regulamentar todos os direitos e obrigações de ambas as partes durante a sua 
vigência. Se, por um lado, o Caderno de Encargos ordena parte do clausulado e os documentos 
da proposta ganhadora o vinculem aos compromissos aí assumidos e os mesmos devem ser 
vertidos no contrato de concessão, existem, por outro lado, simultaneamente, diversos aspectos 
em aberto que, ao serem agora definidos ou ignorados, comprometem todo o desempenho da 
concessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O CESUR, e em particular a equipa que tem colaborado com a Câmara Municipal de 
Azambuja, tem larga experiência, tanto no sector da água como em contratação pública, 
sobretudo em concursos de parceria público-privadas (PPP), quer seja do tipo contratual (como 
a referente à concessão do serviço de água e de saneamento de águas residuais do concelho 
de Azambuja) quer do tipo institucional (empresas de capitais mistos), pelo que se propõe 
assessorar a Câmara Municipal de Azambuja na redacção do contrato de concessão. --------------  
--- 3 – Metodologia de Execução Proposta ----------------------------------------------------------------------  
--- Todo o trabalho de assessoria será desenvolvido em estreita articulação com a Comissão de 
Avaliação de Propostas, com a qual serão tidas as reuniões necessárias. Será prestado todo o 
apoio à Comissão de Avaliação das propostas na negociação e no estabelecimento da minuta 
do contrato de concessão.-------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O trabalho de assessoria incidirá sobre a redacção do articulado, em particular nos aspectos 
de natureza técnica, económica e financeira. Salientam-se, entre os assuntos mais sensíveis, o 
estabelecimento do Caso-base e a enumeração e caracterização de todos os investimentos, 
tanto previstos no Plano de Investimentos como os outros constantes na Proposta vencedora. 
Em especial, serão também esmiuçadas as motivações que podem conduzir à reposição do 
equilíbrio económico-financeiro do contrato, das quais se destacam a problemática da variação 
dos volumes previstos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para além destes aspectos, outros serão negociados e discutidos minuciosamente, como, por 
exemplo, os referentes ao objecto, âmbito e duração do contrato, os moldes da exploração, os 
trabalhos e obras, investimentos, as garantias, as sanções e o contencioso, o termo do contrato, 
as disposições técnicas, as relações com os consumidores, as disposições financeiras e o 
controlo e a fiscalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4 – Elementos Necessários à Realização do Estudo ------------------------------------------------------  
--- A presente assessoria será desenvolvida junto da Comissão de Avaliação de propostas com 
a qual serão realizadas as reuniões oportunas. ----------------------------------------------------------------  
--- 5 – Equipa de Trabalho -------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- A equipa que participará na assessoria será coordenada pelo Prof. Doutor Rui Cunha 
Marques e incluirá outros técnicos de diferentes valências. -------------------------------------------------  
--- 6 – Prazo de Execução -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A assessoria prolongar-se-á até à aprovação do contrato de concessão na Assembleia 
Municipal de Azambuja. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 7 – Honorários ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Propõe-se efectuar a assessoria pela quantia global de 12.500€ (doze mil e quinhentos 
euros) mais IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------------------------  
--- Passadas 3 semanas da adjudicação da presente adenda será efectuado o pagamento de 
50% do valor total. Após o documento ser submetido a Assembleia Municipal serão pagos os 
restantes 50% dos honorários.--------------------------------------------------------------------------------------  
--- 8 – Outras Condições ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A presente proposta é válida por um período de (trinta) dias a contar da presente data. Toda 
a informação de natureza comercial, recolhida no âmbito da realização do estudo será mantida 
confidencial.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que foi estabelecido um protocolo com o Instituto Superior 
Técnico para a análise das propostas apresentadas no Concurso Público Internacional de 
Concessão, Exploração e Gestão dos Serviços Públicos de Distribuição de Água e de 
Drenagem de Águas Residuais, que previa um conjunto de trabalhos até à face de proposta 
final, ou seja, até à análise de eventuais reclamações dos concorrentes. Entendeu agora a 
Câmara que o estabelecimento de contrato deveria ser efectuado com a assessoria do IST, 
dado que fizeram a análise da proposta, por isso estabeleceu-se uma Adenda ao Protocolo que 
pretende que seja ratificada. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a CDU definiu logo no início a sua posição política 
contrária à Câmara na matéria de concessão dos serviços públicos de água e reforçada, porque 
claramente ao que foi ventilado, existe no actual Quadro Comunitário, a disponibilidade de 
fundos para este tipo de situações. Estranha ainda que, o IST, uma instituição pública 
desenvolva actividades neste campo e não defenda do interesse público. ------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que deveria ter sido dada mais informação sobre 
este assunto, pois houve imensos procedimentos dos quais a Câmara nunca teve 
conhecimento, passando completamente ao lado de um processo importantíssimo para o 
Município. Teria sido mais fácil de entender se a Câmara tivesse dado conhecimento de cada 
uma das etapas do processo.---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Reportando para o ponto 2 – Âmbito e Objectivos da Assessoria, (parágrafo 2) “Escolhida a 
melhor proposta, a Câmara Municipal de Azambuja, como entidade adjudicante, assinará com a 
entidade concessionária o contrato de concessão”; questionou de quem será a escolha e uma 
vez que houveram reclamações, existem falhas para os concorrentes “perdedores”.-----------------  
--- Ponto 3 – Metodologia de execução de proposta, (final do parágrafo 2) (…) “Em especial 
serão também esmiuçadas as motivações que podem conduzir à reposição do equilíbrio 
económico-financeiro do contrato, das quais se destacam a problemática da variação dos 
volumes previstos.”; questionou a reposição do equilíbrio económico-financeiro quando no 
caderno de encargos a falta deste elemento provocaria a imediata exclusão do concorrente.------  
--- Ainda no mesmo ponto (último parágrafo): “Para além destes aspectos, outros serão 
negociados e discutidos minuciosamente, como, por exemplo, os referentes ao objecto, âmbito e 
duração do contrato, os moldes da exploração, os trabalhos e obras, investimentos, as 
garantias, as sanções e o contencioso, o termo do contrato, as disposições técnicas, as relações 
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com os consumidores, as disposições financeiras e o controlo e a fiscalização.”; questionou se 
todos estes itens não estavam já previstos no caderno de encargos.-------------------------------------  
--- Ponto 5 – Equipa de trabalho, “A equipa que participará na assessoria será coordenada pelo 
Prof. Doutor Rui Cunha Marques e incluirá outros técnicos de diferentes valências.”; questionou 
quais as valências abrangidas na assessoria. ------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que a questão da concessão das águas será discutida na 
reunião extraordinária, esta proposta prende-se com a Adenda ao protocolo estabelecido com o 
IST para apreciação das propostas do concurso público. ----------------------------------------------------  
--- Quando é nomeada uma comissão para a avaliação de propostas, todas as diligências 
efectuadas mantêm-se no âmbito exclusivo da Comissão até à apresentação do relatório final, 
distribuído para a próxima reunião (extraordinária) estando todo o processo de concurso 
disponível para consulta, podendo ser requisitada a presença de um técnico no sentido de se 
prestar melhores esclarecimentos. Tudo isto para explicar que a Comissão não deu 
conhecimento de todos os passos que efectuou, até porque estão previstos na Lei. -----------------  
--- O programa de concurso e o caderno de encargos têm questões que devem ser 
especificadas em termos de contrato, não se vai alterar ou violar os conteúdos do programa de 
concurso e do caderno de encargos, o que seria ilegal. ------------------------------------------------------  
--- Sabe que para além de Engenheiros nas áreas de águas e saneamento, a equipa incluiu 
Economistas e Juristas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos acrescentou que todas as perguntas que efectuou foram 
sobre o documento a votação. Voltou a questionar o significado do conteúdo do Ponto 3, final do 
segundo parágrafo.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que o programa de concurso e caderno de encargos contêm 
uma cláusula para que ao fim de 5 anos possa haver reposição do equilíbrio económico-
financeiro do contrato (para mais ou para menos, decorrente do estabelecimento de alguns 
parâmetros).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 66 / P / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por maioria, com quatro votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do 
PSD e da CDU).--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 2 – Adesão do Município às Câmaras Bilaterais de Comércio e Indústria Luso 
Francesa, Luso Alemã, Luso Britânica e Luso Espanhola – Proposta Nº 63 / P / 2008 ---------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------  
--- “Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. que a Câmara Municipal de Azambuja está a desenvolver uma campanha de promoção do 
Concelho com vista a atrair novos investimentos;--------------------------------------------------------------  
--- 2. a necessidade de estabelecer parcerias com as Câmara Bilaterais de Comércio e Indústria 
para:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- organização de missões comerciais dirigidas a empresas das respectivas nacionalidades, -----  
--- organização de visitas ao Concelho de Azambuja de potenciais investidores, ----------------------  
--- marcação de entrevistas, organização de agendas de trabalho, acompanhamento e 
assistência nas entrevistas, -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- promoção do Concelho de Azambuja nos meios de cada Câmara de Comércio e indústria, 
nomeadamente em revistas, websites e anuários,-------------------------------------------------------------  
--- realização de debates com a participação do Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, -  
--- convite a participação dos eventos de cariz económico e social; ---------------------------------------  
--- 3. que o custo estimado anual para este projecto é, aproximadamente, 2.500 euros (dois mil e 
quinhentos euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. a adesão da Câmara Municipal de Azambuja, como associada, às Câmaras Bilaterais de 
Comércio e Indústria Luso Francesa, Luso Alemã, Luso Britânica e Luso Espanhola.----------------  
--- 2. que, nos termos da al. m) do nº 2 do art. 53º, conjugado com a al. a) do nº 6 do art. 64º, 
ambos da LAL, a proposta seja remetida à Assembleia Municipal.” ---------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta, vem no sentido de algumas reuniões 
decorridas com participação da Dra. Lucília Guerreiro, no sentido da Câmara poder ter uma 
intervenção junto de potenciais investidores franceses, alemães, britânicos e espanhóis no 
âmbito da campanha de promoção do concelho de captação de investimento, daí a adesão da 
Câmara Municipal de Azambuja às Câmaras Bilaterais de Comércio e Indústria, um encargo de 
2.500€ anuais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que a promoção da imagem do Município 
vai custar algum dinheiro, só para esta subscrição são 2.500€ mais os honorários à empresa 
que está a conceber o projecto e à funcionária que orienta e acompanha a campanha. -------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 63 / P / 2008 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).--------------------------  
Ponto 3 – Regulamento Municipal sobre o Licenciamento de Actividades Diversas – 
Alteração – Proposta Nº 21 / V-JMP / 2008 -------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:--------  
--- “O Decreto-Lei n.º 114/2008, de 1 de Julho, veio proceder a alterações ao regime jurídico da 
actividade de guarda-nocturno previsto no Capítulo II do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
Dezembro, que visam aspectos substantivos da actividade. ------------------------------------------------   
--- Apesar de ter pouco influência no papel do Município enquanto entidade licenciadora, a 
alteração legislativa procedeu a um regulação mais concreta e desenvolvida de vários aspectos 
da actividade, aconselhando a que se proceda à revisão e adequação do regulamento em vigor, 
de modo a evitar a duplicação de normas deste último com o regime legal, eliminando também 
algumas normas que se tornaram obsoletas. ------------------------------------------------------------------  
--- Proponho que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- nos termos das disposições conjugadas do artigos 53.º, n.º 2, alínea a) e do artigo 64.º, n.º 6, 
alínea a) da Lei das Autarquias Locais, a Câmara Municipal delibere submeter à apreciação da 
Assembleia Municipal a alteração do Regulamento Municipal sobre o Licenciamento das 
Actividade Diversas previstas no Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro, e no Decreto-Lei 
n.º 310/2002, de 18 de Dezembro:--------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. São revogados os artigos 12.º, 15.º, 17.º e 21.º do Regulamento sobre Licenciamento de 
Actividades Diversas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Os artigos 11.º, 14.º, 16.º, 18.º e 19.º do referido Regulamento passam a ter a seguinte 
redacção: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 11.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Licença ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 — A licença é intransmissível e tem validade trienal. ---------------------------------------------------  
--- 2 — A licença é renovável por igual período de tempo, devendo a renovação ser requerida ao 
presidente da Câmara Municipal com antecedência mínima de 30 dias em relação ao termo do 
respectivo prazo de validade. ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3 – Os guardas-nocturnos que cessam a actividade comunicam esse facto ao Município até 
30 dias após essa ocorrência, estando dispensados de proceder a essa comunicação se a 
cessação da actividade coincidir com o prazo de actividade da licença. ---------------------------------  
--- Artigo 14.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Regime Aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- No exercício da sua actividade, o guarda-nocturno está sujeito ao regime previsto no Decreto-
Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 114/2008, de 1 de 
Julho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 16.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uniforme e insígnia ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 — O guarda-nocturno usa uniforme e insígnia próprios, de acordo com o modelo previsto na 
Portaria a que se refere o artigo 9.º-E do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, na 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 114/2008, de 1 de Julho. ----------------------------------------------  
--- 2 — Durante o serviço o guarda-nocturno deve ser portador do cartão de identificação e exibi-
lo sempre que isso lhe for solicitado pelas autoridades policiais ou pelos moradores. ----------------  
--- Artigo 18.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Equipamento --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 — O equipamento é composto por cinturão de cabedal preto, bastão curto e pala de 
suporte, arma, rádio, apito e algemas.----------------------------------------------------------------------------   
--- 2 — O guarda-nocturno está sujeito ao regime geral de uso e porte de arma. ----------------------  
--- 3 — O equipamento referido nos números anteriores é entregue ao guarda-nocturno 
diariamente, no início da sua actividade, pela força de segurança responsável pela sua área de 
actuação, e é por ele devolvida no termo da mesma. ---------------------------------------------------------  
--- Artigo 19.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Períodos de descanso e faltas ----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 — As férias, folgas e substituição do guarda-nocturno regulam-se pelo disposto no artigo 
9.º-B do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
114/2008, de 1 de Julho. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2 — O guarda-nocturno deve comunicar ao Presidente da Câmara Municipal os dias em que 
estará ausente e quem o substituirá.------------------------------------------------------------------------------  
--- Junta-se versão consolidada do Regulamento com as alterações propostas introduzidas no 
local próprio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta proposta vem na sequência das 
competências delegadas pelo Governo Civil nas Câmaras Municipais, sobre Actividades 
Diversas. Existem alguns artigos que foram alterados pela Lei, por isso propõe a alteração ao 
Regulamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 21 / V-JMP / 2008 e a Alteração ao 
Regulamento aprovadas por maioria, com cinco votos a favor (Grupos do PS e da CDU e duas 
abstenções (Grupo do PSD).----------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 4 – Cemitério de Azambuja – Requerimento – Proposta nº 19 / V-JMP / 2008 -----------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:--------  
--- “Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a senhora Maria Teresa Almeida Quaresma de Carvalho é legitima herdeira da Senhora 
Gertrudes Maria Soares e proprietária dum coval no cemitério na freguesia da Azambuja na Est. 
Nac. Nº 3 no Talhão 4 Rua C coval 10 registo nº 33/59 e onde se encontra sepultado alem da 
senhora acima referida também o seu marido Manuel Félix Carvalho, também conhecido por 
Manuel Carvalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Senhora Maria Teresa pretende transladar os restos mortais dos seus pais para o 
cemitério de Vale do Paraíso onde tem residência.------------------------------------------------------------    
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--- que é proprietária do terreno acima citado conforme alvará de concessão passado em 21 de 
Dezembro de 1959 e que anexa fotocópia, bem como o registo do pagamento na Secção de 
Finanças de Azambuja com a mesma data. ---------------------------------------------------------------------  
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Câmara Municipal, no uso das competências previstas no art. 64º, nº 1 al. h) da Lei das 
Autarquias Locais, delibere aceitar:--------------------------------------------------------------------------------  
--- o coval acima referido passe para a posse do Município; ------------------------------------------------   
--- que o Município proceda ao levantamento das ossadas e proceda à sua transladação para o 
cemitério de Vale do Paraíso.” --------------------------------------------------------------------------------------  
--- Antes da discussão e votação da proposta foi distribuído pelos Srs. Vereadores um CD com 
as contas da EMIA 2004/ 2007. ------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que houve um pedido da Sra. Maria Teresa 
Quaresma para que a Câmara fique com o terreno no cemitério de Azambuja onde os seus pais 
estão enterrados e em contrapartida proceda à transladação dos restos mortais para o cemitério 
de Vale do Paraíso.----------------------------------------------------------------------------------------------------      
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 19 / V-JMP / 2008 aprovada por unanimidade.-----  
Ponto 5 – Normas de Funcionamento do Complexo de Piscinas de Azambuja, Normas de 
Funcionamento para as Juntas de Freguesia e Tarifários – Proposta nº 24 / V-ML / 2008 ----  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
--- “Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- as competências atribuídas às Autarquias pelo Dec. Lei n.º 159/99, no âmbito dos Tempos 
Livres e Desporto, nomeadamente no que concerne ao planeamento, gestão e investimentos em 
instalações e equipamentos para a prática desportiva e recreativa; ---------------------------------------  
--- as Normas de Funcionamento do Complexo de Piscinas de Azambuja, bem como o 
respectivo Tarifário da Natação aprovadas em cada época / ano lectivo; --------------------------------  
Tenho a honra de propor: --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a aprovação das normas de funcionamento e respectivo tarifário que se anexam; ----------------  
--- as normas de funcionamento para as Juntas de Freguesia.” --------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta é presente anualmente e diz 
respeito às normas de funcionamento e tarifário do complexo de piscinas de Azambuja, quer 
para utilizadores individuais, quer para as juntas de freguesia.---------------------------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 24 / V-ML / 2008 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU e duas abstenções (Grupo do PSD).---------------------------  
Ponto 6 – Adesão do Município à Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo – 
Proposta 29 / V-ML / 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
--- “Tendo em conta:---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que o Decreto-Lei 67/2008 de 10 de Abril estabeleceu, para efeitos de planeamento turístico 
para Portugal continental, cinco áreas regionais de turismo, que incluem a área abrangida por 
cada uma das Nomenclaturas das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos de Nível II; --------  
--- que o âmbito de actuação da T-LVT, definido no n.º 1 do art.º 2 do Decreto-Lei n.º 67/2008, 
corresponde à NUT II Lisboa e Vale do Tejo, com a conformação fixada pelo Decreto-Lei n.º 
317/99 de 11 de Agosto; --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que, no que respeita à participação dos Municípios nas Entidades Regionais de Turismo o 
Decreto-Lei n.º 67/2008 estabelece no art.º 7.º n.º 3 a forma de tal se concretizar e, no n.º 5 do 
mesmo artigo, refere-a como requisito de acesso aos programas públicos de financiamento na 
área do turismo com recurso a fundos nacionais; -------------------------------------------------------------  
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--- que os estatutos da T-LVT, foram publicados no Diário da Republica, 1.ª série – N.º 161 de 21 
de Agosto de 2008, pela Portaria n.º 940/2008 e contemplam no seu art.º 4.º a consideração de 
membro fundador da T-LVT ao Município de Azambuja, mas para que tal se manifeste válido, 
conforme o n.º 2 do art.º 4.º dos estatutos da T-LVT, é necessária ratificação por parte do 
Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- a inclusão do Município de Azambuja, como membro da T-LVT;--------------------------------------  
--- que, nos termos da alínea m) do n.º 2 do art.º 53.º, conjugado com a alínea a) do n.º 6 do art.º 
64.º, ambos da LAL, a proposta seja remetida à Assembleia Municipal.” --------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que, foi extinta da Região de Turismo do Ribatejo, por 
deliberação do Governo na tentativa que, a NUT II correspondesse à nova Unidade de Turismo, 
por isso propõe a adesão da Câmara como membro da Entidade de Turismo de Lisboa e Vale 
do Tejo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 29 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------  
Ponto 7 – Atribuição de Apoios Financeiros:----------------------------------------------------------------  
7.1. Junta de Freguesia de Maçussa – Proposta nº 64 / P / 2008 --------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------  
--- “Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar sobre formas de apoio às 
freguesias ao abrigo do art. 64, nº 6, alínea b) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Junta de Freguesia de Maçussa solicitou à Câmara o apoio para a construção de um muro 
na Rua 25 de Abril, através do ofício nº 59/08 de 20-06-2008.---------------------------------------------  
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Câmara delibere atribuir à Junta de Freguesia de Maçussa um apoio financeiro no valor 
de € 10.560€ (+ IVA à taxa legal em vigor) para fazer face à obra acima referida.”--------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro no 
valor de 10.560€ (+ IVA) à Junta de Freguesia de Maçussa para construção de um muro de 
suporte na Rua 25 de Abril.------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 64 / P / 2008 aprovada por unanimidade. -----------  
7.2. A.C.I.S.M.A. – Proposta nº 65 / P / 2008 -----------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------  
--- “Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Feira de Maio, desde a edição de 2005, passou a integrar as vertentes de Exposição de 
Actividades Económicas do Município e Exposição de Artesanato e Artes Tradicionais;------------  
--- as Exposições constituem uma forma de promoção dos comerciantes e industriais do 
Município, bem como das artes artesanais; --------------------------------------------------------------------  
--- a iniciativa foi efectuada em parceria com a A.C.I.S.M.A., que desenvolveu todo o projecto da 
Exposição das Actividades Económicas e se encarregou dos contactos referentes ao aluguer 
dos pavilhões;----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o ofício da A.C.I.S.M.A. datado de 02 de Setembro e respectivos anexos. -------------------------  
--- Proponho que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- de acordo com a alínea a) do nº 4 do art. 64 da L.A.L., a Câmara delibere atribuir à 
Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Município de Azambuja, um subsídio no valor 
de 102.747,37€ (cento e dois mil setecentos e quarenta e sete euros e trinta e sete cêntimos) 
para pagamento da montagem dos Pavilhões de Actividades Económicas e de Artesanato e 
Artes Tradicionais da Feira de Maio 2008.” ---------------------------------------------------------------------  
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--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro no 
valor de 102.747.37€ (+ IVA) à ACISMA para pagamento da montagem de toda a estrutura de 
apoio à realização da Feira de Maio no Campo da Feira (pavilhão de actividades económicas, 
de artesanato, praça das freguesias, pórticos e estruturas de suporte). ----------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre questionando a discrepância de valores entre os anos de 2007 
e 2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que em 2008 houve um aumento do espaço coberto e a 
montagem integral da Praça das Freguesias.-------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 65 / P / 2008 aprovada por unanimidade. -----------  
7.3. Casa do Povo de Manique do Intendente – Proposta nº 22 / VP / 2008 ------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que é atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social e cultural das 
populações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64 da Lei das Autarquias Locais, é da 
competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, que promovam no Município fins de interesse público; ---------------------------------------  
--- o pedido apresentado pelo Centro de Dia e Apoio Domiciliário da Casa do Povo de Manique 
do Intendente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Câmara Municipal delibere atribuir um subsídio no valor de 4.500,00€ (acrescido de IVA 
à taxa de 20%) para apoiar a aquisição de uma câmara frigorífica, necessária para o Centro de 
Dia e Apoio Domiciliário da Casa do Povo de Manique do Intendente.” ---------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro no valor de 4.500€ à Casa do Povo de Manique do Intendente para comparticipação 
na aquisição de uma câmara frigorífica para o Centro de Dia e Apoio Domiciliário. -------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 22 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. ---------  
7.4. Casa do Povo de Aveiras de Cima – Proposta nº 20 / V-JMP / 2008 ----------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve, mas 
não participou na discussão e votação da mesma por pertencer aos corpos dirigentes da 
Instituição: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- que existem no Património alguns computadores não utilizados, anteriormente afectos ao 
funcionamento dos serviços e substituídos por outros mais recentes: ------------------------------------  
--- que os referidos computadores, embora obsoletos em relação ás necessidades dos serviços 
estão em condições de funcionamento e de serem utilizados para tarefas básicas e para o 
acesso à Internet; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Casa do Povo de Aveiras de Cima tenha solicitado recentemente à Câmara Municipal a 
cedência de computadores que já não fossem utilizados pelos serviços; --------------------------------  
--- que é competência da Câmara Municipal apoiar actividades de interesse municipal, de 
natureza social, cultural, recreativa ou outra.--------------------------------------------------------------------  
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Câmara Municipal, no uso das competências previstas no art. 64º, nº 4 Al. b) da lei das 
Autarquias Locais, delibere atribuir: ------------------------------------------------------------------------------                               
--- à Casa do Povo de Aveiras de Cima um computador de marca Pentium 2 (350 de128 Megas) 
com Monitor de 15 Polegadas da marca HP, com o número de inventário 136.” -----------------------  
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--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que a presente proposta visa a 
disponibilização do material informático descrito na proposta à Casa do Povo de Aveiras de 
Cima, uma vez que existem no património da Câmara, mas não estão a ser utilizados. -------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 20 / V-JMP / 2008 aprovada por unanimidade.-----  
7.5. Agrupamento de Escolas – Proposta nº 28 / V-ML / 2008 ------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
--- Tendo em conta:----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que é da responsabilidade da autarquia o funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino do 
1º Ciclo e do Ensino Pré-Escolar; ---------------------------------------------------------------------------------  
--- que as fotocópias são um instrumento de comum utilização pelos docentes deste ciclo de 
ensino;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que o pagamento de fotocópias através da Juntas de Freguesia não se tem mostrado a forma 
mais eficaz de prestar este serviço aos docentes e aos alunos;-------------------------------------------  
--- que aos Conselhos Executivos foram apresentadas propostas de prestação deste serviço 
mais favoráveis do ponto de vista financeiro (0.0101€ por cópia) e que garantem maior eficácia. -  
--- Tenho a honra de propor: ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a autarquia transfira para os Conselhos Executivos a verba correspondente aos gastos 
com fotocópias a realizar pelas escolas do 1º Ciclo e Pré-Escolar;----------------------------------------  
--- que o cálculo dessa verba seja efectuado com base nos consumos realizados no ano lectivo 
anterior;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a transferência da verba de 1.792,75€ para o Agrupamento de Escolas de Azambuja e, 
1.515€ para o Agrupamento de Escola de Vale-Aveiras, e 317,14€ para o Agrupamento de 
Escolas do Alto Concelho.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa, preencher uma lacuna 
na Lei, para transferências de verbas para os Agrupamentos de Escolas do Município 
(consoante o número de alunos) para pagamento de fotocópias gastas nas escolas do 1º ciclo e 
pré-escolar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 28 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------  
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Eram dezassete horas e quarenta 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. ------------------------------------------------------------------------------  


