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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2008. ----------------------------------------------------------------------- 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de 
Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e António José Costa da Cruz, pelo Grupo da 
CDU, a Sra. Vereadora Sónia Pratas Henriques Botas. ----------------------------------------------------- 
--- 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 a Sra. Vereadora Ana Ferreira será substituída na presente 
reunião pelo Sr. Vereador António José Costa da Cruz e o Sr. Vereador António Nobre será 
substituído pela Sra. Vereadora Sónia Pratas Henriques Botas. ------------------------------------------  
--- Solicitou a inclusão da Proposta nº 102 / P / 2008 na Ordem de Trabalhos.-------------------------  
--- A inclusão da Proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------   
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Rui Paula, que em representação da Associação Amicale Karaté de Portugal, 
pretende agradecer à Câmara, pelo contributo e incentivo que prestou à Associação, 
nomeadamente à secção de Karaté do Grupo Desportivo de Azambuja, que obteve o primeiro 
lugar por equipas no Campeonato do Mundo, realizado em Itália. ----------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu ser gratificante que as Associações reconheçam o esforço e 
contributo da Câmara. Congratulou a Secção de Karaté do Grupo Desportivo de Azambuja pelos 
resultados alcançados e pela dinamização da prática da modalidade no Município. ------------------ 
--- Interveio a Sra. Deolinda Oliveira chamando a atenção para um buraco na Rua de S. 
Martinho, em Aveiras de Cima, que considera propício à ocorrência de acidentes. Pretende 
saber o ponto de situação do Largo Gomes Loureiro, se existe algum projecto para a zona 
envolvente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio a Sra. Natércia Oliveira que solicitou o ponto de situação das paragens de 
autocarro, lombas, rotunda e semáforos, há muito prometidos para os Casais das Comeiras. 
Questionou ainda a rede de saneamento nas Ruas do Carril e dos Moinhos, pois os esgotos 
estão a desaguar em plena via pública. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. José Rodrigues de Almeida que sobre o parque infantil na urbanização dos 
Chães, referiu ser um total disparate o local onde foi colocado, porque é pequeno (comparável a 
uma capoeira) e a Câmara possui terreno um pouco mais abaixo onde pode construir um parque 
infantil para miúdos, pais e avós.----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionou para quando a remoção do sinal à entrada de Aveiras de Baixo (sentido 
Azambuja), pois considera que não tem razão de ser e pode-se tornar perigoso para quem 
transita de noite.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio a Sra. Zélia Santos, que na qualidade de proprietária da Quinta da Horta, em Vila 
Nova de São Pedro, pretende expor o seguinte: a propriedade era cortada por uma estrada 
velha que fazia a ligação entre Vila Nova e Manique. Há cerca de cinquenta anos, a Câmara e o 
proprietário, que na altura era o seu avô, chegaram a acordo para a construção de nova estrada. 
Agora tem cerca de 1.300 m entre as duas estradas e na Câmara foi-lhe dito que não pode ser 
passada uma certidão de destaque. Se a Câmara não passar a certidão de destaque, terá então 
que passar uma licença para que possa fechar a estrada velha, que é uma serventia privada. 
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Pretende que o assunto não se arraste, pois está a aguardar ofício da Câmara desde Agosto/ 
Setembro de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que irá inteirar-se do processo e só depois poderá fornecer 
qualquer esclarecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente à Rua de S. Martinho, em Aveiras de Cima, é propriedade privada e tem um 
processo de construção deferido pela Câmara a aguardar o pagamento da licença, os prazos 
legais ainda não se esgotaram, mas os proprietários já foram notificados para fazerem a 
reparação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não existe nenhum projecto previsto para o Largo Gomes Loureiro. ---------------------------------- 
--- Manifestou estar esperançado que até final do ano, sejam colocadas as paragens de 
autocarro nos Casais das Comeiras. As Ruas do Carril e do Moinho não têm saneamento, mas 
tê-lo-á brevemente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A sugestão para a retirada do semáforo na entrada de Aveiras de Baixo terá que ser remetida 
à Estradas de Portugal, organismo responsável por todas as estradas nacionais. Acrescentou 
que quem apanha o sinal vermelho é porque está a infringir o código da estrada, pois como 
controlador de velocidade só cai para vermelho quando se ultrapassa os 50km/ hora.---------------   
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos, que sobre o parque infantil da urbanização dos 
Chães, considera uma construção exígua, sem qualquer nexo, pois podia-se aproveitar o 
terreno mais abaixo para construir um parque como deve de ser. ----------------------------------------- 
--- Questionou, como é que a Câmara pretende medir a eficácia da campanha de promoção e 
divulgação do concelho; qual o ponto de situação do estudo encomendado ao Gabinete do Prof. 
Augusto Mateus. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Chamou novamente a atenção para o facto dos carros utilizarem a estrada de acesso à 
estação para fugirem do sinal vermelho, sugerindo que se atrase a mudança de sinal, para que 
quando o sinal mudar já não seja possível virar para a referida estrada.--------------------------------- 
--- Verificou que os pórticos junto ao cano da EPAL, já estão a ser arranjados e sugere que se 
pinte de cores garridas e ilumine bem o local, para que não volte a acontecer. ------------------------ 
--- O Sr. Presidente agradeceu a sugestão e irá comunicá-la à Estradas de Portugal.---------------- 
--- Sobre a campanha de promoção do concelho, não existe modo de medir o seu êxito, mas 
considera que não é argumento para que não se faça, e por isso irá monitorizar o 
desenvolvimento de toda a campanha, em termos de opinião pública. ----------------------------------- 
--- Em relação ao trabalho do Prof. Augusto Mateus, já houve uma primeira candidatura ao 
Programa de Regeneração Urbana, apresentada em Setembro, e vai haver, em meados de 
Janeiro, uma reunião local para serem lançadas as bases do estudo de planeamento estratégico 
do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Relativamente aos pórticos, tem uma reunião agendada com a EPAL para que sejam 
definidos os timings da intervenção de enterramento do cano da água.---------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Plano de Actividades Municipais, Orçamento para o Ano 2009 e Plano Plurianual 
de Investimentos 2009/ 2012 – Proposta nº 99 / P / 2008------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 



16.Dez.2008 
 
 

 3 

--- “Considerando as competências da Câmara Municipal no âmbito da elaboração dos 
documentos previsionais, conforme a alínea c), do nº 2, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, revista e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------- 
--- Proponho que a Câmara delibere: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. aprovar a proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2009 e o Plano 
Plurianual de Investimentos (2009/ 2012); ----------------------------------------------------------------------- 
--- 2. que os documentos sejam remetidos à Assembleia Municipal, nos termos da alínea b), do 
nº 2, do art. 53º, da legislação acima referida.” ----------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que de acordo com as estimativas a receita definida atingirá o 
montante de 24.933 mil euros, dividindo-se em 78,6% de receita corrente e 21,4% de receita de 
capital. A despesa atingirá o mesmo montante da receita, por uma questão de equilíbrio 
orçamental. A despesa divide-se em 61,2% de despesa corrente e 38,8% de despesa de capital, 
dos quais 35,1% serão despesas de funcionamento da Câmara, 32,5% serão despesas afectas 
ao Plano de Actividades Municipais, 26,2% despesas afectas ao Plano Plurianual de 
Investimento e 6,2% para o serviço da dívida. As receitas correntes ultrapassam, em 10% as 
despesas correntes, as despesas de funcionamento atingem 44, 7% das receitas correntes e as 
despesas de pessoal, com o acréscimo resultante do pessoal transferido do Ministério da 
Educação, atingem 26,6% das despesas totais.---------------------------------------------------------------- 
--- Em termos de PAM e PPI os objectivos com maior dotação percentual em despesas totais 
são: ambiente e saneamento (29,6%), urbanismo e habitação (21%), cultura, desporto e turismo 
(11,6%) e acessibilidades, trânsito e infra-estruturas viárias (10%). --------------------------------------- 
--- As áreas estratégicas de actuação para 2009 decorrem dos seguintes vectores fundamentais: 
--- a) Ordenamento do Território e Plano Estratégico do Município; o PROT encontra-se 
concluído a aguardar publicação, será o instrumento de gestão territorial que irá enquadrar o 
desenvolvimento do concelho, o que permitirá antever os passos a seguir no sentido da revisão 
do PDM, nessa perspectiva está agendada para o mês de Janeiro, uma reunião da comissão de 
acompanhamento, onde se pretende actualizar o diagnóstico e os factores críticos de 
desenvolvimento. Também, relativamente aos instrumentos de planeamento do território, já está 
em marcha o Plano de Acção Territorial, dos Municípios de Azambuja e Alenquer, perspectiva-
se que seja concluído no primeiro semestre de 2009. --------------------------------------------------------   
--- b) Candidaturas ao QREN, estão assegurados aproximadamente 13 milhões de euros em 
Fundos Comunitários, para projectos contratualizados com a CCDR do Alentejo, mantiveram-se 
todos os projectos propostos (patentes no PPI, com verba a definir, na medida em que tem que 
ser aprovada a candidatura), mas houve necessidade de realizar ajustes temporais ao seu 
desenvolvimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- c) Plano de Acção das Contra-partidas da Ota, perspectiva que durante 2009 seja possível 
iniciar alguns projectos importantes: intervenção na EN3, recuperação da fachada do Palácio 
Pina Manique, estrada Azambuja/ Virtudes, Posto da GNR de Aveiras de Cima e diversas 
intervenções nas redes de água, águas residuais e águas pluviais.--------------------------------------- 
--- d) Desenvolvimento Económico e Social, irá continuar o trabalho no Plano de Acção 
Territorial e no PDM, de acordo com as seguintes linhas estratégicas: especialização e 
diversificação das zonas logísticas e industriais Vila Nova da Rainha/ Azambuja, Aveiras de 
Cima/ Alcoentre e Guarita/ Casais da Lagoa; promoção do turismo e actividades correlacionadas 
no Alto Concelho e nas denominadas Quintas Históricas, que constituirão unidades específicas 
de intervenção; promoção turística da zona ribeirinha numa perspectiva intermunicipal e no 
âmbito da CULT. Tudo isto acompanhado da campanha de promoção do Município dirigida para 
as actividades económicas e para a atracção de empresas. ------------------------------------------------ 
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--- e) Parcerias Público/ Privadas, perspectiva para o primeiro trimestre de 2009, a entrada em 
vigor da concessão do sistema de águas e através da EMIA, estabelecer três parcerias público/ 
privadas, para o estacionamento em Azambuja, para o desenvolvimento do miolo urbano de 
Aveiras de Cima e para o pavilhão multiusos do Campo da Feira. Existem também negociações 
com promotores privados para parcerias no sentido de contra-partidas em termos de obra 
pública, nomeadamente na zona industrial de Azambuja/ Vila Nova da Rainha. Perspectiva que 
2009, seja o ano da constituição da Sociedade Intermunicipal de Reabilitação Urbana. ------------- 
--- Acrescentou que da parte final da documentação apresentada consta o Mapa de Pessoal do 
Município de Azambuja, uma vez que a legislação em vigor impõe a sua aprovação juntamente 
com o Plano de Actividades. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando se já foi paga alguma caução pela 
empresa a quem foi concessionado o sistema de água. -----------------------------------------------------  
--- Sobre o Plano de Acção de Contrapartidas da Ota, questionou a inserção do Biotério da 
Fundação Champalimaud, uma vez que corresponde a uma entidade privada que decidiu 
instalar-se num Município, onde pode usufruir de algumas regalias, nomeadamente, o facto de 
ser o único Município do Distrito de Lisboa que pode receber fundos comunitários na sua área 
de intervenção e o terreno é da Câmara.------------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente à EMIA, verifica que, se antes 49% do capital social da empresa era privado, 
agora, com 100% de capital público, o estacionamento vai pertencer a uma entidade privada, tal 
como o miolo urbano de Aveiras de Cima.----------------------------------------------------------------------- 
--- Verifica ainda que o serviço da dívida duplicou, uma vez que a previsão para 2008 era de 880 
mil euros e para o próximo ano será de 1 milhão e 532 mil euros, questionando qual a razão 
para tal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre o pessoal não docente transferido para as Câmaras Municipais, questionou o facto de 
aparecer a despesa da Câmara mas não encontra a receita, as verbas transferidas para a 
Câmara pelo Ministério da Educação. Tal como não conseguiu localizar na receita, a restituição 
de verba por parte da Opel, por incumprimento do contrato. ------------------------------------------------ 
--- É pretensão da Câmara concessionar, em 2009, todo o serviço de águas em baixa, como tal 
não compreende que se tenha afecto uma verba tão elevada para Ambiente e Saneamento, 
43% do orçamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Solicitou esclarecimentos acerca da rubrica Relações Externas que detém 11% do 
Orçamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não conseguiu identificar as dotações para saldar a dívida à AdO e à Resioeste.----------------- 
--- Neste documento a Câmara assume a logística como principal actividade para o Concelho, o 
que no seu entender não é vantajoso para o Município, pois estes armazéns ocupam muito 
espaço, empregam poucas pessoas e usufruem de localização privilegiada. --------------------------- 
--- O Plano de Pormenor para o Vale Gerardo é apresentado continuamente desde há uns anos, 
é uma constante nos últimos orçamentos. ----------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a estrada Azambuja/ Virtudes questionou se haverá participação da CP nesta 
empreitada, pois desde há muito que ouve falar no interesse da CP em participar na obra. -------- 
--- Questionou ainda os valores na rubrica referente a rendas, constante do Orçamento (código 
10.01 e 10.04).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a caução só será paga quando a empresa apresentar toda a 
documentação necessária à celebração do contrato de concessão. -------------------------------------- 
--- O Plano de Acção diz respeito a dezasseis Municípios (quatro da Lezíria e doze do Oeste), 
todos candidatáveis a Fundos Comunitários e uma das suas vertentes é canalizar investimento 
privado, para o Município de Azambuja foi canalizado o Biotério da Fundação Champalimaud. --- 
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--- Existe uma diferença entre as obras públicas que o Município encarregou a EMIA de 
executar, que constam do contrato-programa estabelecido e as situações em que a EMIA vai 
estabelecer parcerias público/ privadas, no caso dos estacionamentos da Vila de Azambuja a 
EMIA irá estabelecer uma parceria público/ privada para constituir uma sociedade, onde tenha 
participação e que irá executar e explorar os estacionamentos. A EMIA não tem capacidade de 
financiamento ilimitada e por isso tem que recorrer a formas de financiamento que viabilizem a 
execução das obras. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Estão contempladas as verbas a receber da DREL e dos benefícios concedidos à Opel 
Portugal (impostos abolidos). --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As relações exteriores contemplam o pagamento das compensações à EMIA e à AdO 
(aumento do capital social). ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os Plano de Pormenor do Vale Gerardo, tal como todos, estão congelados até à aprovação 
do PROT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A CP não vai participar na construção da estrada Azambuja/ Virtudes mas esta intervenção, 
tal como outras necessárias estão contempladas na Acessibilidades e Infra-estruturas Viárias. --- 
--- As rendas sobre terrenos, dizem respeito ao direito de superfície do Biotério e da Praça de 
Toiros e as rendas sobre edifícios, dizem respeito à EPAC.------------------------------------------------- 
--- O Grupo do PSD apresentou a declaração de voto que a seguir se transcreve:-------------------- 
--- “Verificámos que houve, por parte da Câmara, um esforço para reflectir melhor as verbas 
existentes. Mas continuamos a não concordar com o desenvolvimento económico apoiado e 
baseado na logística, é muito deficitário estar-se à espera deste tipo de indústria. Relativamente 
à concessão das águas, sente-se defraudado, uma vez que a Câmara irá realizar vários 
investimentos, o que não será vantajoso para o Município. O equilíbrio financeiro é deficitário 
uma vez que se baseia em dinheiro virtual. E não aceita as parcerias público/ privadas a 
estabelecer pela EMIA para exploração dos parques de estacionamento. O apoio aos idosos é 
muito deficitário, pois apenas se baseia em servir refeições e fazer festas.” ----------------------------     
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 99 / P / 2008, o Plano de Actividades 
Municipal, o Orçamento para o Ano 2009 e o Plano Plurianual de Investimentos 2009/ 2012 
aprovados por maioria, com quatro votos a favor (Grupos do PS) e três votos contra (Grupo do 
PSD e da CDU).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 – Cedência de Parque Infantil – Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de 
Azambuja – Proposta nº 100 / P / 2008-------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. a competência da Câmara Municipal de Azambuja no âmbito do apoio a actividades de 
interesse municipal promovidas por entidades legalmente existentes, de acordo com o disposto 
no artigo 64º, nº 4, alíneas a) e b) da Lei das Autarquias Locais; ------------------------------------------ 
--- 2. o trabalho de relevante interesse social levado a cabo pela Santa Casa da Misericórdia, e a 
colaboração prestada ao Município no desempenho das suas atribuições.------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a aprovação da minuta de Protocolo anexa, para cedência a título gratuito de um parque 
Infantil a construir em terreno da Santa Casa da Misericórdia de Azambuja, destinado a ser 
utilizado pelas crianças que frequentam o seu jardim-de-infância.”---------------------------------------- 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entre------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Município de Azambuja, contribuinte fiscal nº 506 821 480, adiante designado por 
Município, aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim António Neves 
Ramos, e----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Santa Casa da Misericórdia de Azambuja, contribuinte fiscal nº […], adiante designada por 
Misericórdia, representado pelo seu provedor, Dr. Armando Moura Aparício.--------------------------- 
--- E considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. a competência da Câmara Municipal de Azambuja no âmbito do apoio a actividades de 
interesse municipal promovidas por entidades legalmente existentes, de acordo com o disposto 
no artigo 64º, nº 4, alíneas a) e b) da Lei das Autarquias Locais; ------------------------------------------ 
--- II.. o trabalho de relevante interesse social levado a cabo pela Santa Casa da Misericórdia, e 
a colaboração prestada ao Município no desempenho das suas atribuições. --------------------------- 
--- É celebrado o presente protocolo, o qual se rege pelas seguintes cláusulas: ----------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Objecto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município cede a título gratuito à Misericórdia um Parque Infantil, a construir de raiz em 
terrenos da Misericórdia, destinado a ser utilizado pelas crianças que frequentam o seu jardim-
de-infância. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Construção do Parque Infantil----------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Para realização do objecto do presente protocolo, compete ao Município a concepção do 
Parque Infantil, a realização das obras de construção e a aquisição do equipamento necessário 
para o apetrechar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Durante a construção do parque, a Misericórdia obriga-se a facultar o acesso ao local de 
pessoas e máquinas do Município ou do empreiteiro que venha a ser por si indicado, dentro do 
estritamente necessário ao normal decorrer dos trabalhos. ------------------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Manutenção --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- É da responsabilidade da Misericórdia: ----------------------------------------------------------------------- 
--- a) Preservar e manter o Parque Infantil nas condições em que receba e no local onde o 
mesmo está implantado, não removendo o equipamento ou parte dele para qualquer outro local;  
--- b) Realizar as reparações necessárias para manter o equipamento em boas condições de 
utilização e de apresentação; --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) promover a correcta utilização do Parque Infantil, assegurando o cumprimento das regras 
de segurança aplicáveis. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Destino do equipamento------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. no caso de pretender dar outro uso ao local onde está instalado o Parque Infantil, o 
equipamento a ele afecto reverte para o Município, que lhe dará o destino que entenda 
conveniente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. o disposto no número anterior poderá ser evitado no caso de a Misericórdia pretender 
utilizar o referido equipamento para construir de raiz um novo Parque Infantil, e desde que o 
Município considere este uma alternativa vantajosa ou, pelo menos, equiparável ao primeiro.----- 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Protocolo entra em vigor após a sua assinatura.” ------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que este é um compromisso antigo, assumido pelo anterior 
Presidente da Câmara, no sentido de ser construído um parque infantil nos terrenos da Santa 
Casa da Misericórdia. A Câmara realizou o projecto e irá construir o parque infantil. ----------------- 
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--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 100 / P / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 – Documentos de Gestão Previsional da EMIA – 2009/ 2013 – Proposta nº 101 / P / 
2008----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o Município de Azambuja é o accionista único da Empresa Municipal de Infra-estruturas 
de Azambuja, EM (EMIA); ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que os direitos dos titulares do capital social destas empresas são exercidos através da 
Câmara Municipal, de acordo com o art. 15º da Lei nº 53-F/ 2006, de 29 de Dezembro (Regime 
Jurídico do Sector Empresarial Local);---------------------------------------------------------------------------- 
--- que, nos termos dos Estatutos da EMIA e do Regime Jurídico acima citado, a EMIA elaborará 
anualmente um conjunto de instrumentos de gestão previsionais, os quais foram aprovados em 
reunião do Conselho de Administração realizada no dia 11 de Dezembro de 2008.------------------- 
--- Proponho à Câmara: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação dos Documentos de Gestão Previsionais 2009-2013 anexos a esta proposta.”---- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que os documentos de gestão previsional da EMIA, já foram 
aprovados pelo Conselho de Administração da EMIA. Distribuiu o parecer do Revisor Oficial de 
Contas da EMIA, por este só ter sido entregue na Câmara depois da distribuição do expediente 
da reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 101 / P / 2008 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), duas abstenções (Grupo do PSD) e um voto contra (Grupo da 
CDU). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– Proposta Nº 102 / P / 2008 --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: Redução do valor das taxas devidas ------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que no âmbito do processo nº 3/05-EUC, em nome de Santa Casa da 
Misericórdia de Azambuja, foram licenciadas as obras de alteração e de ampliação de um 
edifício destinado a creche.------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando a finalidade social da obra, que se destina à alteração e ampliação de um 
equipamento de reconhecido interesse destinado a creche, e que é por todos reconhecida a 
insuficiência deste tipo de valências na vila, insuficiência esta que se manifesta na falta de 
resposta às carências sociais manifestadas pela população local. ---------------------------------------- 
--- Considerando que a requerente é uma entidade que na área do Município prossegue fins de 
relevante interesse público.------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que a requerente, no âmbito do processo acima referido, procedeu ao 
pagamento do valor das taxas devidas pela emissão do alvará e que veio, agora, apresentar 
pedido no sentido de obter a redução de 90% do valor da taxa pela realização, reforço e 
manutenção de infra-estruturas urbanísticas (TRIU).---------------------------------------------------------- 
--- Considerando que o valor da TRIU já liquidada e a pagar é de 6.607,44€ (seis mil e 
seiscentos e sete euros e quarenta e quatro cêntimos) e que o nº 3 do artigo 46º do 
Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e das Taxas e Compensações (RMUE) em 
vigor no Município prevê a possibilidade de redução das taxas até ao máximo de 90%.------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da competência prevista no artigo 88º e com base na 
norma contida no nº 3 do artigo 46º do RMUE, reduzir em 90% o valor da TRIU devida no âmbito 
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do processo acima referido, fixando-se em 660,74€ o valor da taxa devida e a pagar pela 
requerente.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a redução, em 90%, da Taxa pela 
Realização, Reforço e Manutenção de Infra-estruturas (TRIU) requerido pela Santa Casa da 
Misericórdia de Azambuja para as obras de alteração e ampliação de um edifício destinado a 
creche.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 102 / P / 2008 aprovada por unanimidade.---------- 
Ponto 4 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.1. Informação N.º 16 / P / 08 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que as contas anuais do Município de Azambuja são verificadas  por auditor externo, nos 
termos do art. 48º da Lei das Finanças Locais (Lei nº 2/ 2007, de 15 de Janeiro);--------------------- 
--- que, decorrente do facto mencionado no parágrafo anterior, compete ao auditor externo, nos 
termos do nº 3 do artigo atrás citado, remeter semestralmente à Assembleia Municipal 
informação sobre a respectiva situação económica e financeira, apresentada sob a forma de um 
parecer.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informo a Câmara: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. que foram elaboradas e submetidas à verificação do auditor externo as demonstrações 
financeiras semestrais remetidas em anexo; -------------------------------------------------------------------- 
--- 2. do conteúdo do parecer emitido pelo referido auditor; ------------------------------------------------- 
--- 3. que as referidas demonstrações financeiras e parecer vão ser remetidos à Assembleia 
Municipal para efeitos de apreciação.”---------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
4.2. Informação N.º 17 / P / 08 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 10 de Dezembro, que se 
anexam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 16ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
--- 15ª Alteração ao Plano de Actividades. ----------------------------------------------------------------------- 
--- 13ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.” ----------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- 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. ------------------------------------------------------------------------------  


