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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2008. -----------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sede da União Cultural e Desportiva de Vilanovense, Vila Nova de 
São Pedro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A reunião teve início às dezassete horas e quarenta e cinco 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 e, 
pelo Grupo da CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. ----------------------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que a Sra. Vereadora Ana Maria Correia Ferreira será substituída 
na presente reunião pelo Sr. Vereador António José Costa da Cruz. -------------------------------------  
--- Dirigiu uma saudação especial ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de São 
Pedro e a toda a população pela forma como foram recebidos e acompanhados na visita pela 
freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro, Sr. Lúcio Costa 
agradecendo a presença de todos e afirmando que estas iniciativas visam aproximar as pessoas 
de freguesias mais longínquas à sede do município.----------------------------------------------------------  
--- Indicou que gostaria de continuar a ver investimentos da Câmara na freguesia, com a 
continuação de diversas obras e apoios necessários para que a Junta consiga elevar a qualidade 
de vida da população.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Francisco Morgado questionando se, já está concluído o parecer jurídico, 
relativo à Escola de Grandella, de Tagarro. --------------------------------------------------------------------- 
--- O Presidente da Câmara explicou que ainda não existe parecer jurídico mas que foi solicitado 
e determinado aos serviços de fiscalização da câmara, parecer sobre se toda a obra terá sido 
conduzida de acordo com o projecto. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. João Antunes Dias dirigindo-se ao Presidente da Junta de Freguesia sugerindo 
que reabrissem os balneários públicos. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Ao qual o Sr. Presidente da Junta respondeu que já estiveram uns dias abertos mas como 
não há civismo da parte do povo de Vila Nova de São Pedro tiveram que ser fechados pois a 
Junta não tem capacidade financeira para ter um funcionário sempre à porta a fiscalizar a sua 
utilização. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Manuel Colaço solicitando ao Sr. Presidente da Câmara informações sobre a 
casa de João Moreira o que tencionavam fazer com o resto do edifício. --------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que tem de ser articulado em termos de aproveitamento com o 
Castro pois o destino casa do João Moreira é ser um Centro de Interpretação de apoio a 
Interpretação Arqueológica, e será feito em conjunção o projecto de recuperação das duas infra-
estruturas, pois explica que quando se recupera uma casa tem de haver um projecto não só de 
obra como também cultural onde a estrutura seja devidamente incluída. -------------------------------- 
--- O Sr. Manuel Colaço solicitou informações sobre as peças valiosas encontradas no castro se 
serão possíveis recuperar, chamou atenção se não seria melhor fazer um lar na casa João 
Moreira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- O Sr. Presidente referiu que a casa não tem as dimensões suficientes para fazer um lar, mas 
que já estão a tratar de fazer um lar na freguesia. ------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Francisco Morgado solicitou informação acerca do ordenamento de trânsito que já foi 
pedido nas últimas sessões, perguntou quando irão começar e se ainda não têm um projecto 
definido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Pratas explicou que de facto o projecto ainda não está elaborado mas quando 
estiver que o Sr. Presidente da Junta irá ser informado e convidado para colaborar no mesmo.--- 
--- Interveio o Sr. Artur Pereira perguntando para onde irão os esgotos de Vila Nova de São 
Pedro uma vez que ouviu dizer que um munícipe tinha disponibilizado terreno para a construção 
de uma etar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente confirmou que houve um munícipe que disponibilizou uns metros de terreno 
para a construção de uma etar na zona dos folgados para receber os esgotos de Vila Nova de 
São Pedro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio um Sr. pretendendo informações sobre o destino da escola dos Casais de Além pois 
é o único edifício público existente e agora encontra-se encerrado.--------------------------------------- 
--- Interveio a Sra. Mónica Catarino questionando se a construção de nova etar em Vila Nova de 
São Pedro não porá em causa a eficiência da etar de Maçussa (volume de 50%); para quando a 
finalização do alcatroamento em Casais de Além e da estrada que liga Vila Nova de São Pedro 
ao Cartaxo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que relativamente à escola dos Casais de Além como existiu 
muita polémica ainda não sabe qual o destino para as instalações. Informou que na Maçussa irá 
proceder-se à instalação de um centro de dia.------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu a etar de Maçussa está em funcionamento mas continua 
com capacidade de tratar os esgotos de Vila Nova de São Pedro porque ainda não atingiu 50% 
da sua capacidade total. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Como houve o problema de, na Maçussa não quererem que mais esgotos desaguassem na 
etar, um munícipe ofereceu terreno para construção da etar de Vila Nova de São Pedro, a 
Câmara já transmitiu à Águas do Oeste esta informação.---------------------------------------------------- 
--- De seguida explicou que, existe uma parceria com a Câmara do Cartaxo para o arranjo da 
estrada Vila Nova de São Pedro/ Cartaxo, as valetas já estão todas limpas, irão levantar-se as 
manilhas que estão obstruídas e depois de se acabar o alcatroamento das estradas em Casais 
das Boiças irá seguir-se a estrada que liga Vila Nova de São Pedro ao Cartaxo.---------------------- 
 --- Interveio a Sra. Maria Graciete informando ter sido chamada à Junta de Freguesia para 
assinar um acordo com a AdO, em que dispensaria uns metros do seu terreno para fazerem o 
esgoto na ribeira de Vale de Éguas.------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Sr. Presidente explicou que o documento é válido quer para a hipótese de utilização da 
etar de Maçussa, quer para a construção de nova etar nos folgados.------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Pedro Silva que sobre a escola dos Casais de Além, referiu haver um grupo de 
trabalho cujo objectivo é estudar o reaproveitamento daquele espaço numa perspectiva cultural 
de interacção dos idosos com as crianças e ser um local para toda a gente, ter um espaço 
internet, biblioteca, convívio entre várias comunidades e um espaço para estudo. Este grupo de 
trabalho pretende a curto prazo solicitar à Câmara autorização para ocupação da infra-estrutura, 
evitando desde modo a sua deterioração. ----------------------------------------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo três aspectos: --------------------------------------- 
--- a questão da etar para completar o saneamento básico da freguesia, apesar de não ser 
completamente uma responsabilidade da Câmara, uma vez que concessionou o saneamento 
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básico mas não pode demitir-se das suas responsabilidades nesta matéria, nomeadamente 
pressionando o concessionário na concretização de infra-estruturas. Referiu que há que definir 
onde vai ser construída, pois no fim de tantos anos com muita polémica, Vila Nova de São Pedro 
já tem rede de saneamento básico e precisa de completá-la para poder atingir o objectivo. A 
Câmara tem o papel de exigir a concretização dessa infra-estrutura. ------------------------------------- 
--- ao nível de acessibilidades, a estrada que liga Vila Nova de São Pedro ao Cartaxo tem muitos 
buracos, vias estreitas, conduções perigosas e não tem segurança rodoviária, a Câmara aqui 
também um papel importante em colaboração com a Câmara do Cartaxo no sentido de definir 
uma forma concreta de melhorar as acessibilidades que a freguesia dispõe aos concelhos 
vizinhos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a escola de  Casais de Além, já se ventilaram várias hipóteses do destino do edifício mas não 
se deve afastar de todo a componente lectiva da escola pois foi criada para ensinar não para ter 
outras finalidades, quando se abandona esta perspectiva também se está a condenar a própria 
terra e tem se visto a política governamental de encerramento de escolas, para uma freguesia 
tão bem localizada terá de suportar uma medida que irá comprometer o seu desenvolvimento 
futuro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que relativamente à etar já exigiu ao concessionário o avanço da 
construção da estação dos folgados ou, em último recurso a junção à etar de Maçussa.------------ 
--- Em relação ao acesso ao Cartaxo, existe uma parceria com a Câmara do Cartaxo que visa os 
melhoramentos desta acessibilidade. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos referindo que a casa João Moreira não tem nada 
a ver com o castro e a câmara já podia ter resolvido algo em relação à casa. -------------------------- 
--- Em relação aos esgotos estranha o impasse, pois devido à urgência e hipóteses possíveis, a 
Câmara já deveria ter chegado a entendimento com a AdO.------------------------------------------------ 
--- O boletim municipal fez referência a que a etar da Maçussa foi feita para cerca de três mil 
pessoas absorvendo todo o alto concelho mas felizmente que houve uma pessoa que 
disponibilizou o seu terreno para se construir a etar de Vila Nova de São Pedro.---------------------- 
--- Em relação aos Casais de Além, não concorda com a localização da estação elevatória por 
isso considera que a Junta e a Câmara devem continuar os estudos de localização.----------------- 
--- Constatou que no alto concelho, actualmente, existem muitas casas em construção mas por 
outro lado, existe uma população muito envelhecida, que necessitam de centros de dia, mas 
mudar o destino da escola, vai contra a luta da população de Casais de Além para manter a 
escola em funcionamento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre os balneários públicos pensa que a Junta deveria arranjar uma solução, pois só faz 
sentido se estiverem abertos para uso da população. -------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que as obras executadas já tinham sido planeadas desde do tempo 
do anterior Presidente da Junta, foram obras candidatadas a fundos comunitários e por isso só 
puderam ser executadas agora, nada tem a ver com partidarismo. --------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas deu conhecimento que, tem reunido com o Presidente da 
Junta, do Comando dos Bombeiros e da GNR para que seja feita uma campanha de 
sensibilização para que os proprietários limpem os terrenos à volta de suas casas e as matas, 
para evitar que hajam fogos como se tem verificado nos últimos anos. ---------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos respondeu que a freguesia de Vila Nova de São Pedro só 
começou a ter o desenvolvimento depois da mudança de cor partidária na Junta de Freguesia. -- 
--- O Sr. Presidente informou que, no alto concelho, realizou obras importantíssimas em Manique 
do Intendente, tais como, a recuperação integral da Praça dos Imperadores e da Casa da 
Câmara, a construção do Centro de Dia da Casa do Povo, do Jardim-de-Infância, a reconstrução 
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da Escola Básica de Manique, o arranjo de estradas e da rede de esgotos da Arrifana. A 
freguesia de Manique do Intendente tem sido, sistematicamente, gerida por uma força política 
diferente da Câmara.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Cruz questionou o porquê de não ter sido utilizado o espaço na 
escola de Grandella, de Tagarro, que pertence a Câmara. Chamou a atenção para o facto de 
ainda não terem sido colocadas as letras identificadoras no Centro de Dia e no Jardim-de-
infância de Manique do Intendente. Questionou o ponto de situação dos esgotos de Manique do 
Intendente e das conversações para recuperação da fachada da igreja.--------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara ainda não utilizou a sala da escola de Grandela 
pois terá que ter pelo menos um funcionário a tempo inteiro. Parte da rede de esgotos da 
freguesia de Manique do Intendente está feita, por exemplo em Arrifana. Referiu que mais 
importantes que as letras identificadoras, é o serviço que se presta no Centro de Dia, já há 2 
anos, e no jardim-de-infância.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a igreja de Manique do Intendente, respondeu que, está a funcionar um grupo de 
trabalho que engloba os municípios de Oeste, Santarém, Azambuja, Rio Maior e Cartaxo para 
conseguir do governo um pacote de intervenções compensatórias à construção do novo 
aeroporto em Alcochete, nesse pacote será prioritário, para o Município, a recuperação da 
fachada do Palácio Pina Manique.--------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Hasta Pública para Cedência do Direito de Exploração do Bar afecto às Piscinas 
de Azambuja – Proposta Nº 12 / P / 2008 ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A existência de um Bar afecto às Piscinas de Azambuja, para a exploração do qual se 
realizou uma hasta pública para cedência do direito de exploração; -------------------------------------- 
--- o facto de ter sido apresentada uma única proposta (anexos A e B) que respondeu às 
exigências patentes no Programa da Hasta. -------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nos termos da alínea d) do n.º 1 do art. 64.º da Lei das Autarquias Locais, que seja 
adjudicado a Isabel Ribeiro de Sousa Mendonça o direito de exploração do Bar afecto às 
Piscinas de Azambuja, mediante o pagamento de uma quantia mensal no valor de 75€ (setenta e 
cinco euros), nos termos da proposta apresentada e sujeita às condições fixadas no regulamento 
da hasta pública, pelo período de dois anos, conforme o Aviso nº 66 (anexo C).” --------------------- 
--- O Presidente esclareceu que a presente proposta diz respeito à hasta pública para cedência 
do direito da exploração do bar afecta às piscinas de Azambuja. ------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 12 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 2 – Adesão do Município à AMAGÁS – Proposta Nº 13 / P / 2008 ---------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o convite efectuado pela AMAGÁS ao Município de Azambuja, ofício 11/08, datado de 7 de 
Janeiro de 2008; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que as atribuições da já referida Associação, constantes dos Estatutos, permitirão ao 
Município  obter:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. acompanhamento para instalação ou ampliação das redes, ----------------------------------------- 
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--- 2. exploração das redes de gás,-------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. desenvolvimento de acções de estudo e investigação com vista à valorização económica 
do abastecimento e distribuição, ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. avaliação dos níveis de consumo e condições de distribuição de gás combustível, ------------ 
--- 5. apoio técnico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. A adesão à AMAGÁS mediante pagamento de encargo anual no valor de 1.041,85€ (mil e 
quarenta e um euros e oitenta e cinco cêntimos).-------------------------------------------------------------- 
--- 2. o envio da presente proposta à Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do nº 6 do 
art. 64, em conjugação com a alínea m) do nº 2 do art. 53 da Lei das Autarquias Locais.” ---------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a adesão à AMAGÁS, associação 
de integra vários Municípios da região de Lisboa. Esta adesão implica apoio técnico e pareceres 
para instalação de gás natural e implica o pagamento de 0,05€ por munícipe. ------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Matos afirmou não haver muita lógica em se pagar 0,05€ por 
munícipe. E também não entende os benefícios enunciados na proposta quando o 
acompanhamento para instalação, exploração e ampliação das redes é feito pela Gás de 
Portugal. Sobre as receitas previstas para a AMAGÁS, entende que recorrem do encargo anual 
dos Municípios mas se não for suficientes, esses mesmos municípios têm que cobrir todos os 
encargos da associação.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente explicou que a AMAGÁS é uma associação de Municípios que tem por base 
“a união faz a força”, contra as operadoras que detêm o monopólio e actuam conforme seu 
entender. A AMAGÁS tem-se debatido, entre outras, para haver conhecimento prévio dos 
municípios das intervenções a realizar por estas operadoras e para o pagamento das 
respectivas taxas de utilização do subsolo, de direitos de passagem e de renda pela utilização 
das infra-estruturas de condução de gás, que nos processos de loteamento deveria passar para 
a posse da Câmara.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que, serão os consumidores a pagar todas estas 
taxas na factura de gás, por isso o PSD é céptico na análise das vantagens de adesão à 
AMAGÁS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 13 / P / 2008 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).-------------------------- 
Ponto 3 – Instalação de Aterro para Resíduos Industriais Banais (RIB) – Proposta nº 15 / P 

/ 2008----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Tendo em conta que:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- deu entrada nesta Câmara Municipal um pedido de informação prévia para instalação de 
aterro de Resíduos Industriais Banais (RIB) localizada na pedreira de argilas em Vila Nova da 
Rainha; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o terreno onde se localizará a RIB se encontra em planta de ordenamento do PDM como 
“espaço florestal”, situação que decorre seguramente de lapso quando da aprovação do PDM, 
dado que em 1995 já havia licença de exploração emitida pelo Ministério da Indústria e Energia;- 
--- para viabilização do projecto por força da aplicação do número 2 do artigo 25º conjugado com 
o número 1 do artigo 23º é necessário que a Câmara reconheça o interesse público desta 
instalação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o requerente propõe a celebração de protocolo no qual se estabelecem condições vantajosas 
para o município bem como mecanismos de controlo efectivo das actividades da empresa.-------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- 1 – Que a Câmara delibere considerara instalação de Aterro de Resíduos Básicos Industriais 
em Vila Nova da Rainha como uma instalação de interesse público para o Município; --------------- 
--- 2 – Que a Câmara aprove a minuta do protocolo a celebrar com o requerente; -------------------- 
--- 3 – Que esta proposta seja submetida à apreciação da Assembleia Municipal.” ------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta diz respeito a declaração de utilidade pública 
para instalação de aterro para Resíduos Industriais Banais – RIB (restos de aterros e 
demolições) na cerâmica de São Paulo, em Vila Nova da Rainha. Esta unidade tem licença do 
Ministério da Industria e Energia como pedreira, anterior à vigência do PDM mas que por lapso 
não foi incluída no PDM, a fase final da exploração de uma pedreira, implica uma selagem com o 
respectivo arranjo e enchimento tendo em vista a reposição da situação inicial. A empresa 
solicitou à câmara a instalação de uma unidade de resíduos industriais banais para proceder à 
selagem utilizando os resíduos, no entanto esta pedreira está classificada em termos de PDM 
como espaço florestal e só através da declaração de interesse público se pode dar parecer 
favorável a esta localização, sob condição da Câmara, através de protocolo, deter 5% desta 
sociedade a constituir para exploração dos resíduos industriais banais e ter um sistema de 
tratamento preferencial do que diz respectivo à deposição de resíduos industriais banais.---------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que, embora o licenciamento não seja da 
responsabilidade da Câmara, desconhece qualquer elemento em eventual avaliação de impacto 
ambiental, exigido pela entidade licenciadora. ------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre o protocolo focou o facto do Município passar a ser detentor de parte do capital social 
da empresa, através da cedência de quota a título gratuito, o que no seu entender é 
questionável, uma vez que o objectivo principal desta empresa é o lucro, incompatível com as 
atribuições fixadas por Lei ao Município. ------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou o segundo considerando: “o terreno onde se 
localizará a RIB se encontra em planta de ordenamento do PDM como “espaço florestal”, 
situação que decorre seguramente de lapso quando da aprovação do PDM, dado que em 1995 
já havia licença de exploração emitida pelo Ministério da Indústria e Energia”. Existe uma grande 
confusão em torno deste processo e apesar do licenciamento não ser da responsabilidade da 
Câmara, numa política de proximidade com as situações decorrentes no concelho, deve 
preservar o bem estar das populações, o que não acontece com este caso, pois a empresa 
localiza-se, ao contrário do que a Lei diz, demasiado perto de habitações.------------------------------  
--- Relembrou que, aquando da discussão da Carta Geológica, referiu que haviam pseudo 
areeiros que estavam a infringir a Lei e que em Vila Nova da Rainha estava a entrar por espaço 
florestal, por isso considera que esta declaração de interesse público irá beneficiar um infractor.- 
--- Sobre o protocolo, chamou a atenção para o facto, de não se conhecer os gerentes da 
DIGONE (segunda outorgante), para o volume de investimento, o capital social é de 5.000€, o 
que no seu entender, é um valor muito baixo e para o facto da resposta ser emitida em nome da 
segunda signatária ou entidade por esta participada. --------------------------------------------------------- 
--- Na cláusula 4ª: “Todos os custos inerentes da prossecução do Projecto constituem encargo 
exclusivo da Segunda Signatária, salvo acordo expresso em contrário entre as Signatárias”, a 
Câmara como detentora de 5% ficará sempre refém da maioria. ------------------------------------------ 
--- Por isto tudo, não compreende o interesse público deste processo, agravado pelo facto de 
não estar conforme o Decreto-Lei nº 321/99 (condições de localização e de implementação dos 
aterros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que, há documentação junto da proposta que prova que todo o 
processo é anterior ao PDM. Existe lapso na medida em que existe uma licença do Ministério da 
Indústria e da Energia para exploração de uma pedreira que deveria ter sido integrada no PDM. 
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A exploração fica a cerca de um 1km do novo Bairro Socasa de Vila Nova da Rainha, havendo 
apenas duas hipóteses: ou fica lá um buraco que é extremamente perigoso em termos de 
segurança pública ou repor toda a situação, podendo a Câmara ter tratamento preferencial e 
participação nas receitas. Depois da aprovação da respectiva localização, havendo oportunidade 
de arrecadar algumas receitas, com a participação em sociedades comerciais. Esta iniciativa tem 
interesse público na medida em que repõe uma situação ambiental anterior à exploração da 
pedreira, a Câmara deve acompanhar de perto este tipo de explorações.------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre concordou ser de interesse público resolver o problema dos 
resíduos mas a Lei põe a cargo do explorador a responsabilidade de requalificação, a Câmara 
não tem qualquer responsabilidade nesta matéria. ------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que nos termos do protocolo, cláusula 4ª, “Todos os custos 
inerentes da prossecução do Projecto constituem encargo exclusivo da Segunda Signatária, 
salvo acordo expresso em contrário entre as Signatárias”, a Câmara só estará presente em 5% 
do capital social e qualquer acordo entre as signatárias terá que ser presente a sessão de 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas acrescentou que actualmente os resíduos de obras terão 
que ser depositados em Torres Vedras ou Oeiras, por isso esta proposta permite ter uma RIB 
legalizada no Município de Azambuja. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que a Zubareias avançou com um processo semelhante, mas como 
está incluída em PDM não necessita de declaração de interesse público.------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos corrigiu que, recebeu informação da Câmara, de que em 
Alenquer estaria a ser construída uma RIB em frente ao aterro sanitário.-------------------------------- 
--- Concorda com a necessidade da Câmara fazer o devido acompanhamento destas situações 
mas considera que o mesmo acompanhamento deveria ter sido feito desde o início. A Câmara 
não deve assumir responsabilidades imputadas à empresa. ------------------------------------------------ 
--- Afirmou desconhecer se a participação em 5% do capital social da empresa, trará receitas ou 
despesas para a Câmara, por isso deveria ser apresentado um suporte de viabilidade económica 
e um modelo de exploração. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não concorda com o interesse público municipal, considera que será prejudicial para a 
freguesia de Vila Nova da Rainha e que o processo, segundo a Lei, não pode ser licenciado 
naquele local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o processo está licenciado pelo Ministério da Indústria e da 
Energia e a entidade com competência fiscalizadora é a secção de ambiente da GNR. ------------- 
--- O interesse público municipal prende-se com o ponto de vista ambiental e de segurança 
pública, a existência de um depósito para resíduos de obras e de demolições e a possibilidade 
da Câmara participar em 5% do capital social, cedidos gratuitamente. ----------------------------------- 
--- Não é interesse da Câmara, as despesas e receitas da empresa pois a Câmara apenas 
participará nos lucros (expresso no protocolo). ----------------------------------------------------------------- 
--- A declaração de interesse público municipal será um instrumento para viabilizar uma situação 
decorrente de uma lacuna do PDM. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto Miguel Marques dos Santos acrescentou que o facto de não estar indicado 
no PDM como indústria extractiva, deve-se ao facto do licenciamento ser feito, exclusivamente, 
pela Administração Central e ter decorrido próximo da conclusão dos trabalhos de PDM, houve 
uma falta de diálogo. Há instrumentos na Lei que permitem fazer alterações simplificadas no 
PDM mas a Câmara fez uma tentativa, que foi barrada por um muro de burocracias. Este lapso 
no PDM decorre de falta de diálogo, pelo facto de, no processo de licenciamento, não haver 
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qualquer intervenção da Câmara. Actualmente a Câmara emite uma certidão de localização para 
este tipo de actividade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos acrescentou que para um concelho onde não havia 
nenhum e que os mais próximos seriam em Torres Vedras ou Oeiras, a curto prazo passarão a 
existir três RIB nas proximidades do Município. Adiantou que, não concorda nem com a 
localização de um, nem com a localização do outro. ----------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente questionou como é possível não concordar que em dois buracos seja 
reposta a situação inicial. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 15 / P / 2008 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do PSD e da CDU). -------------------------- 
Ponto 4 – Autorização da Localização de Estabelecimento Industrial – Proposta Nº 16 / P / 

2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: Emissão de Certidão de Autorização de Localização de Estabelecimento Industrial, 
catering, Tipo 3 – Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S.A. ------------------------------------------------ 
--- Processo 101/08 DIV – Requerimento de Registo 101 de 16 de Janeiro de 2008------------------ 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A prerrogativa prevista no nº 6 do artigo 4º do DR 8/2003 de 11 de Abril, em que compete à 
Câmara Municipal deliberar sobre a emissão da prévia autorização de localização do 
estabelecimento para efeitos de Licenciamento da Actividade Industrial junto da entidade 
coordenadora – DRARO – Direcção regional Agricultura do Ribatejo e Oeste; ------------------------- 
--- O conteúdo da Informação 56/VH/DGU/2008 de 6 de Fevereiro de 2006, constante no 
processo 101/08 DIV em nome de Pingo Doce, Distribuição Alimentar, S.A.---------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal delibere emitir autorização de localização do estabelecimento para 
efeitos de Licenciamento da Actividade Industrial, com base na disposição legal acima 
mencionada.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta diz respeito a autorização para instalação de 
unidade industrial que o Pingo Doce pretende construir. Será uma cozinha industrial para fabrico 
de 1.200 refeições diárias, que criará cerca de 40 postos de trabalho. ----------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto explicou que a necessidade de ser presente em sessão de Câmara, prende-
se com a necessidade de emissão de certidão de localização para o processo de licenciamento 
da actividade que decorrerá no Ministério da Economia.----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou a localização da infra-estrutura. ------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto respondeu que é numa zona industrial mas que necessita de certidão 
emitida pela Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 16 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 5 – Plano de Ordenamento dos Recursos Geológicos – Proposta Nº 17 / P / 2008 ----- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- na proposta 80/P/2005 foi autorizada a elaboração de um Plano de Ordenamento dos 
Recursos Geológicos, que incide sobre a totalidade da área do concelho e que estudou a 
viabilidade de exploração dos recursos minerais do município;--------------------------------------------- 
--- que o PDM em vigor não define de forma substanciada uma política para a exploração dos 
recursos em apreço e como tal deverá ser integrado na revisão do Plano um estudo que avalie e 
ordene gestão consequente dos referidos recursos. ---------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- Que seja validado o Plano agora concluído e seja autorizada a sua inclusão como elemento 
integrante do processo de revisão do PDM.” -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que, em 8 de Agosto de 2005, a Câmara aprovou a celebração 
de protocolo relativo ao Plano de Ordenamento dos Recursos Geológicos, incidindo sobre a 
totalidade da área do concelho e que estudará a viabilidade de exploração dos recursos minerais 
no Município. Passados 2 anos, a empresa apresentou a Plano de Ordenamento dos Recursos 
Geológicos do Concelho de Azambuja e esta proposta visa a sua inclusão como elemento 
integrante no processo de revisão do PDM.--------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto acrescentou que a Carta dos Recursos Geológicos coincidiu com o início da 
construção da Ponte da Lezíria, em que houveram vários pedidos para exploração de areias, 
devido a algum desconhecimento considerou excelente a execução da Carta, na medida em que 
permitia ter um conhecimento mais profundo das potencialidades do concelho, em termos de 
recursos geológicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Este estudo permite ter conhecimento das zonas com potencial para exploração de recursos 
geológicos (areias), o que permitirá avaliar melhor qualquer pedido entrado nos serviços da 
Câmara. Este regulamento exceptua todas as zonas inseridas em reserva ecológica e agrícola, 
zonas com sensibilidade ambiental. -------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que a proposta deveria ser acompanhada de 
parecer dos técnicos da Câmara, uma vez que nenhum elemento do executivo tem 
conhecimentos de geologia, de modo a entender o Plano de Ordenamento dos Recursos 
Geológicos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que os processos estão à disposição dos Srs. Vereadores para 
consulta, tal como podem requerer um técnico da Câmara para esclarecer qualquer dúvida ou 
elucidar sobre qualquer assunto.----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto acrescentou que o fim do Plano e a sua inserção no PDM visa a definição de 
zonas viáveis à indústria extractiva, para que a Câmara passe certidões de localização, 
essenciais aos processos de licenciamento. -------------------------------------------------------------------- 
-- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 17 / P / 2008 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS), uma abstenção (Grupo da CDU) e dois votos contra (Grupo do 
PSD). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 6 – Contratação de Financiamento: -------------------------------------------------------------------  
6.1. Beneficiação e Reabilitação da Rede Urbana Concelhia – Proposta nº 18/ P/ 2008 
---- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a necessidade de assegurar financiamento complementar para projectos municipais 
candidatos ao III QCA;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Candidatura apresentada pela Câmara ao Programa Operacional Regional da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo, Eixo 1 – Medida 1.2 – “Valorização Ambiental e Patrimonial”, relativa a 
“Beneficiação e Reabilitação da Rede Urbana Concelhia – 2ª Fase”; ------------------------------------- 
--- que a candidatura foi homologada em 1 de Março de 2007;--------------------------------------------- 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja deu início a um processo de contratação de um 
empréstimo bancário para financiamento do projecto acima referido.------------------------------------- 
--- Proponho, nos termos dos artigos 38º e 39º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das 
Finanças Locais): ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a contratação de financiamento no valor de 63.569,90€ à Caixa de Crédito Agrícola de 
Azambuja, de acordo com as seguintes condições: ----------------------------------------------------------- 
--- Prazo: até 20 anos ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Período de Carência: até 2 anos ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Período de Utilização: até 2 anos ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Taxa de Juro: Euribor a 6 meses (4,356% à data de 4 de Fevereiro) + spread de 0,125% ------ 
--- 2. a aprovação da minuta do contrato de abertura de crédito em anexo------------------------------ 
--- 3. que a deliberação a aprovar esta proposta seja sujeita a autorização da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea d), do art. 53º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, revista e 
republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro (Lei das Autarquias Locais).” --------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que irá explicar as três propostas deste ponto porque têm a 
mesma substância. A Câmara fez propostas de financiamento para: Beneficiação e reabilitação 
da rede urbana concelhia, Grande campo de jogos de Azambuja e Reordenamento urbano do 
campo da feira de Azambuja, aprovadas na Câmara e na Assembleia Municipal mas, aconteceu 
que, as estruturas do governo central demoraram meses para homologar, entretanto, devido aos 
meses passados, a Caixa Geral de Depósitos informou que já não mantinha as condições 
inicialmente previstas. Todo o procedimento teve que ser anulado e iniciados novos concursos 
para financiamento, ganho, desta vez, pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. ------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que deveria haver um plano global de 
enquadramento das três propostas, pois conforme forem aprovadas vai alterar os valores da 
capacidade de endividamento líquido da Câmara.-------------------------------------------------------------   
---- Uma vez posta a votação foi a Proposta nº18 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
6.2. Grande Campo de Jogos de Azambuja – Proposta nº 19/ P/ 2008 ------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a necessidade de assegurar financiamento complementar para projectos municipais 
candidatos ao III QCA;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Candidatura apresentada pela Câmara ao Programa Operacional Regional da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo, Eixo 3 – Medida 3.16 – “Desenvolvimento de Equipamentos Desportivos”, 
relativa ao “Grande Campo de Jogos de Azambuja”;---------------------------------------------------------- 
--- que a candidatura foi homologada em 4 de Janeiro de 2007; ------------------------------------------- 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja deu início a um processo de contratação de um 
empréstimo bancário para financiamento do projecto acima referido.------------------------------------- 
--- Proponho, nos termos dos artigos 23º e 24º da Lei das Finanças Locais (Lei 42/98, de 6 de 
Agosto) em conjugação com o nº 6 do art. 39 da Lei nº 2/2007 de 15 de Janeiro (Lei das 
Finanças Locais): ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a contratação de financiamento no valor de 297.731,71€ à Caixa de Crédito Agrícola de 
Azambuja, de acordo com as seguintes condições: ----------------------------------------------------------- 
--- Prazo: até 20 anos ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Período de Carência: até 2 anos ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Período de Utilização: até 2 anos ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Taxa de Juro: Euribor a 6 meses (4,356% à data de 4 de Fevereiro) + spread de 0,125% ------ 
--- 2. a aprovação da minuta do contrato de abertura de crédito em anexo------------------------------ 
--- 3. que a deliberação a aprovar esta proposta seja sujeita a autorização da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea d), do art. 53º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, revista e 
republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro (Lei das Autarquias Locais).” --------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 19 / P / 2008 aprovada por maioria com seis 
votos a favor (Grupos PS e PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU). ------------------------------------ 
6.3. Reordenamento Urbano do Campo da Feira de Azambuja – Proposta nº 20 / P / 2008 -- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
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--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a necessidade de assegurar financiamento complementar para projectos municipais 
candidatos ao III QCA;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Candidatura apresentada pela Câmara ao Programa Operacional Regional da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo, Eixo 2 – Medida 2.1 – “Qualificação das Cidades e Requalificação 
Metropolitana – Componente Territorial”, relativa ao “Reordenamento Urbano do Campo da feira 
de Azambuja”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a candidatura foi homologada em 30 de Março de 2007; ------------------------------------------- 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja deu início a um processo de contratação de um 
empréstimo bancário para financiamento do projecto acima referido.------------------------------------- 
--- Proponho, nos termos dos artigos 23º e 24º da Lei das Finanças Locais (Lei 42/98, de 6 de 
Agosto) em conjugação com o nº 6 do art. 39 da Lei nº 2/2007 de 15 de Janeiro (Lei das 
Finanças Locais): ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a contratação de financiamento no valor de 427.955,87€ à Caixa de Crédito Agrícola de 
Azambuja, de acordo com as seguintes condições: ----------------------------------------------------------- 
--- Prazo: até 20 anos ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Período de Carência: até 2 anos ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Período de Utilização: até 2 anos ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Taxa de Juro: Euribor a 6 meses (4,356% à data de 4 de Fevereiro) + spread de 0,125% ------ 
--- 2. a aprovação da minuta do contrato de abertura de crédito em anexo------------------------------ 
--- 3. que a deliberação a aprovar esta proposta seja sujeita a autorização da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea d), do art. 53º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, revista e 
republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro (Lei das Autarquias Locais).” --------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 20 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 7 – Parceria com as Juntas de Freguesia de Alcoentre, Maçussa, Manique do 
Intendente e vila Nova de São Pedro para Realização de Consultas nas Áreas de 
Psicologia Clínica – Proposta nº 3 / VP / 2008 -------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. os Municípios têm competências atribuídas em matéria de educação, acção social e 
promoção do bem-estar das populações; ------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. O Diagnóstico Social elaborado no âmbito da Rede Social e pelo Conselho Local de Acção 
Social de Azambuja identifica como problemáticas prioritárias relativamente à família/ escola: 
“falta de cruzamento de informação entre serviços na detecção e tratamento de situações 
problemáticas com menores”; “fracas expectativas escolares dos pais, professores e alunos”; 
“falta de avaliação psicológica escolar antes da entrada para ensino”; ----------------------------------- 
--- 3. Cabe às Comissões de protecção de Crianças e Jovens “a intervenção para promoção dos 
direitos e protecção da criança e do jovem em perigo (…)”, art. 3º da lei 147/99, de 1 de 
Setembro;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. A CPCJ de Azambuja, à semelhança do que acontece noutros Concelhos, tem dificuldade 
em dar resposta a todas as situações identificadas;----------------------------------------------------------- 
--- 5. As Juntas de Freguesia de Alcoentre, Manique do Intendente, Maçussa e Vila Nova de São 
Pedro estão disponíveis para, em parceria, promover a criação de consulta nas áreas de 
psicologia clínica, educacional e terapia da fala, a fim de colmatar o isolamento e as dificuldades 
acrescidas desta zona geográfica.--------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A comparticipação das consultas realizadas em 50%, cabendo às Juntas de freguesia 
respectivas e aos utentes, os restantes 50%, num número máximo de 40 consultas por semana.   
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta visa uma parceria entre as Juntas de 
Freguesia do Alto Concelho, para consultas nas áreas Psicologia, Clínica, Educacional e 
Terapia de Fala. A Câmara terá uma comparticipação de 50% por consulta, uma vez que estas 
consultas visam colaborar e ajudar no acompanhamento da CPCJ. -------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente acrescentou que esta é uma medida de discriminação positiva para as 
freguesias que muitas vezes se sentiram discriminadas negativamente. -------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que sobre as dificuldades da CPCJ, referiu que, ou os 
processos de protecção tem crescido potencialmente ou então têm diminuindo os recursos 
postos à disposição dessa comissão, que tem competências legais muito especificas. ------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que este protocolo visa áreas em que a CPCJ não faz 
consultas, apesar das suas vastíssimas intervenções, que inclui o encaminhamento destes 
casos para áreas clínicas. Devido à carência do sistema nacional de saúde, as Juntas decidiram 
assumir o sistema de consultas nestas áreas. ------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta nº 3 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ------------- 
Ponto 8 – Atribuição de Apoio Financeiro: ------------------------------------------------------------------- 
8.1. Edição de Livro – Proposta nº 11 / P / 2008 ------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- é atribuição das autarquias locais promover a educação, património, cultura e ciência; ---------- 
--- é competência da Câmara apoiar ou comparticipar actividades de interesse municipal de 
natureza cultural e social; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o apoio à edição de livros sobre a história, usos e costumes das gentes do Município constitui 
uma das formas de actuação ao dispor da Câmara para a prossecução das atribuições que lhe 
são cometidas;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o pedido de patrocínio se enquadra nos considerando atrás expostos.------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nos termos da alínea b) do n.º 4 do art. 64.º da Lei das Autarquias Locais, a atribuição de um 
apoio financeiro no valor de 2.400 euros, tendo como contrapartida a inserção do logótipo da 
Câmara nos livros e a entrega à Câmara de 300 exemplares.”--------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa a atribuição de patrocínio no valor de 
240€ para a edição do livro “Gente do Sul”, em troca são oferecidos 300 exemplares com 
logótipo da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 11 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ---------- 
8.2. Centro Social de Paroquial de Alcoentre – Proposta nº 14 / P / 2008 -------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente não participou na discussão e votação da presente proposta por 
pertencer aos Corpos Dirigentes da instituição. ---------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que o Centro Social e Paroquial de Alcoentre desenvolve um trabalho de 
comprovado mérito na área da Acção Social;------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a criação de um Centro de Dia para Idosos por parte do Centro Social e 
Paroquial é uma iniciativa que permitirá o combate à exclusão social e a promoção social da 
freguesia, pelo que merece ser incentivado e apoiado;------------------------------------------------------- 
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--- Considerando que é atribuição do Município de Azambuja apoiar e comparticipar no apoio a 
actividades de natureza social, nos termos do artigo 64º, nº 3, al. b) da lei das Autarquias Locais, 
lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ---------------- 
--- Considerando que é da competência dos órgãos municipais realizar investimentos no apoio à 
construção de centros para idosos e participar em projectos de acção social no âmbito municipal, 
de acordo com o disposto no art. 23º, nº 1 e nº 3 da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro. ------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal delibere atribuir ao Centro Social e Paroquial um apoio financeiro no 
valor de 79.932,00€, para aquisição de equipamento para o funcionamento do Centro de Dia, a 
ser pago nas condições fixadas no Protocolo anexo à presente Proposta.” ----------------------------- 
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Entre------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, adiante designado por Município, 
aqui representado pelo Presidente da Câmara, Dr. Joaquim António Neves Ramos, e--------------- 
--- O Centro Social e Paroquial de Alcoentre, contribuinte fiscal nº 501 658 637, adiante 
designado por Centro Social e Paroquial, representado pelo seu Presidente, Pe. Paulo Jorge 
Ferregatão Neves Figueira,------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- E considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. As atribuições do Município previstas no artigo 64º, nº 3, al. b) da Lei das Autarquias Locais, 
Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e no art. 
23º, nº 1 e nº 3 da lei nº 159/99, de 14 de Setembro; --------------------------------------------------------- 
--- II. Que o Centro Social e Paroquial de Alcoentre desenvolve um trabalho de relevante 
interesse social na freguesia de Alcoentre. ---------------------------------------------------------------------- 
--- É celebrado o presente Protocolo, o qual se rege pelas seguintes cláusulas:----------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Pelo presente Protocolo o Município atribui um apoio financeiro no valor de 79.932,00€, para 
aquisição de equipamento para o funcionamento do Centro de Dia, pagável em três prestações 
anuais e sucessivas, nos seguintes termos:--------------------------------------------------------------------- 
--- a) A primeira prestação, no valor de 26.644,00€, a ser entregue até ao fim de Julho de 2009; - 
--- b) A segunda prestação, no valor de 26.644,00€, a ser entregue até ao fim de Julho de 2010;- 
--- c) A terceira prestação, no valor de 26.644,00€, a ser entregue até ao fim de Julho de 2011. -- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O Centro Social e Paroquial obriga-se a aplicar a totalidade do subsídio à aquisição de 
equipamento para o funcionamento do Centro de Dia. ------------------------------------------------------- 
--- 2. Em caso de desrespeito pelo disposto no número anterior, o Centro Social e Paroquial 
obriga-se a restituir a quantia atribuída, sem prejuízo do direito de o Município fazer uso dos 
meios legais ao seu dispor para o efeito.------------------------------------------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O equipamento a adquirir deverá respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis 
às exigências de uma instalação social como aquela a que se destina. ---------------------------------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O Centro Social e Paroquial compromete-se a colaborar com o Município em acções de 
natureza social de interesse para o concelho. ------------------------------------------------------------------ 
--- 2. No âmbito dessa colaboração, o Centro Social e Paroquial dará prioridade no atendimento 
e acolhimento de casos que lhe sejam apresentados pelos serviços da Câmara Municipal 
responsáveis pela Saúde e Acção Social.” ---------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta diz respeito à atribuição de subsídio no 
valor de 79.932€ pagável em 3 tranches anuais ao Centro Social e Paroquial de Alcoentre tendo 
em vista a aquisição de equipamento para o Centro de Dia. ------------------------------------------------ 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 14 / P / 2008 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por maioria, com cinco votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção 
(Grupo da CDU). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.3. Casa do Povo de Aveiras de Cima – Proposta nº 6 / V-ML / 2008 ------------------------------- 
--- O Sr. Presidente ausentou-se da sala e o Sr. Vereador Pratas não participou na discussão e 
votação da presente proposta por pertencer aos Corpos Dirigentes da colectividade.---------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar 
pelos meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza 
Cultural, Desportiva e Recreativa, – cfr. al. b) do nº 4 do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de 
Setembro, alterada pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;--------------------------------------------------- 
--- Que entre os dias 7 de Março e 6 de Abril decorrerá na Casa do Povo de Aveiras de Cima o 
“Teatreiros 2008”, Encontro de Teatro de Amadores do Concelho de Azambuja;---------------------- 
--- Que a Casa do Povo de Aveiras de Cima irá ter gastos com água, luz, limpeza, etc. 
decorrentes das actuações dos vários Grupos.----------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição de um apoio monetário no valor de 500 euros à Casa do Povo de Aveiras de 
Cima para fazer face às despesas acima mencionadas.” ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal informou a edição Teatreiros 2008, decorrerá entre 7 de Março e 
6 de Abril, irão passar pela Casa do Povo de Aveiras de Cima 9 Grupos de Teatro, daí propor-se 
a atribuição de apoio monetário no valor de 500€ de modo a ajudar nas despesas (água, 
limpeza, electricidade, etc.)------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 6 / V-ML / 2008 por unanimidade. --------------------- 
8.4. Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo – Proposta 7 / V-ML / 2008 -------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- decorrente do assalto à EB1 de Aveiras de Baixo foram vandalizadas as instalações; ----------- 
--- foi consequência do assalto, o dano das portas da entrada, nesse sentido tornou-se 
indispensável a reparação das mesmas para que a escola reunisse as normais condições de 
segurança.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja delibere aprovar a transferência para a Junta de 
Freguesia de Aveiras de Baixo, no valor de 55,82€ (cinquenta e cinco euros e oitenta e dois 
cêntimos).”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 7 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. -------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta visa transferir, para a Junta de 
Freguesia de Aveiras de Baixo, uma verba no valor de 55,82€ para fazer face a despesas 
decorrentes do assalto na EB1 de Aveiras de Baixo. --------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 7 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. -------- 
8.5. Área do Desporto – Proposta nº 8 / V-ML / 2008 ------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- que a dinamização da vida cultural, recreativa e desportiva no Concelho deve ser estimulada 
pela participação efectiva dos cidadãos; ------------------------------------------------------------------------- 
--- as participações do munícipe Manuel Carlos pinto Batista, atleta de Vale do Paraíso, em 
várias provas de Triatlo, Duatlo, BTT, Orientação e Atletismo, tanto a nível nacional como 
internacional e em representação do Município;---------------------------------------------------------------- 
--- a sua participação na Maratona Internacional de Barcelona no próximo dia 2 de Março de 
2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição do atleta de um apoio financeiro no valor de 145 euros, para fazer face à despesa 
efectuada com a sua deslocação a Barcelona.” ---------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a Câmara pretende normalizar este tipo de 
atribuições de apoios financeiros. Esta proposta diz respeito ao atleta Manuel Batista, praticante 
de Triatlo, que se irá deslocar a Espanha para participar na Maratona Internacional de 
Barcelona. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 8 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. -------- 
8.6. Centro Hípico Lebreiro de Azambuja – Proposta nº 9 / V-ML / 2008 ---------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que ao Município de Azambuja incumbem atribuições nos domínios dos tempos livres e 
desporto e competências na realização e investimentos públicos em equipamentos para a prática 
desportiva de interesse municipal – cfr. al. f) do art. 13º e al. b) nº 1 do art. 21º Lei 159/99 de 14 
de Setembro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que é competência da Câmara Municipal de Azambuja apoiar ou comparticipar pelos meios 
adequados, actividades de interesse municipal, de natureza cultural, desportiva e recreativa – 
cfr. al. b) do nº 4 do art. 64º da lei nº 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 
11 de Janeiro;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a participação do Centro Hípico Lebreiro de Azambuja no Campeonato Nacional de Horseball, 
que permite uma boa divulgação institucional do Concelho;------------------------------------------------- 
--- o acréscimo de participantes na equipa de “Azambuja Horseball Team” que levam à 
necessidade de aquisição de mais equipamentos. ------------------------------------------------------------ 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma atribuição de um apoio financeiro no valor de 4.669€ ao Centro Hípico Lebreiro de 
Azambuja para fazer face aos custos que a modalidade impõe.” ------------------------------------------ 
---- O Sr. Vereador Marco Leal relembrou que a Câmara apadrinhou a constituição da Azambuja 
Horseball Team e que esta proposta visa a atribuição de apoio financeiro para a equipa adquirir 
mais dois equipamentos e também mangas e motores, que actualmente são alugados em cada 
jogo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 9 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. -------- 
Ponto 9 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. 1. Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Dezembro------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
2.2. Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Janeiro ---------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA --------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram vinte e uma horas e dez 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. -----------------------------------------------------------------------------  
 
 
 


