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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 23 DE SETEMBRO 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 Ana Maria Correia Ferreira, pelo Grupo da 
CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. ------------------------------------------------------ 
--- Secretariou a reunião a Assistente Administrativa Principal, Vanda Marlene Vieira Pinto. ------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES --------------------------------------------------------- 
--- Não havendo informações a prestar, o Sr. Presidente passou, de imediato, ao ponto seguinte 
do período “Antes da Ordem do Dia”. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio a Sra. Deolinda Oliveira que, sobre a localidade de Casais das Comeiras, questionou 
a anunciada falta de verba para colocação dos semáforos; a adjudicação da obra no largo 
Gomes Loureiro (sem qualquer conhecimento e esclarecimento da população); a falta de grelhas 
na Rua de Santa Quitéria (que faz com que as águas escorram pelo meio da estrada); a 
informação a proibir o escoamento de fossas para as valetas, quando as pessoas ainda não têm 
rede de esgotos. Sobre as reuniões de Câmara, solicitou a sua publicitação através de Edital na 
referida localidade e se possível, a alteração do horário, pois impossibilita mais presenças, uma 
vez que coincide com o horário normal de trabalho.----------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Francisco Morgado que, sobre a Torre do Relógio em Alcoentre, afirmou que 
não consegue resolver o problema com o Sr. Vereador Marco Leal.-------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara irá efectuar uma alteração orçamental para poder 
colocar os semáforos; a Câmara não pode discutir com a população tudo o que pretende fazer 
no concelho, mas deu conhecimento à Junta de Freguesia que, se assim entender, poderá tomar 
qualquer iniciativa no sentido de informar a população; os editais são enviados para as Juntas de 
Freguesia, que têm a obrigação legal de fazer a sua publicitação; o horário das reuniões foi 
combinado entre todos os Vereadores, mas o período de intervenção do público, foi colocado no 
início da reunião, para que, as pessoas possam logo intervir, e não ficar a aguardar pelo final da 
discussão e votação de todos os pontos da ordem de trabalhos. ------------------------------------------ 
--- Sobre a Torre do Relógio, em Alcoentre, o processo para estabelecimento de um protocolo 
tripartido, entre a Câmara, a Junta de Freguesia e a Casa do Povo, para que uma parte do 
espólio da Casa do Povo possa ser exposto no piso térreo do edifício, já está concluído em 
termos jurídicos e será enviado para ambas as partes.------------------------------------------------------- 
--- A Sra. Deolinda Oliveira referiu ter falado com o Presidente da Junta de Freguesia de Aveiras 
de Cima, que informou não ter qualquer conhecimento do projecto que a Câmara pretende 
realizar no largo Gomes Loureiro e sugeriu que a população questionasse a Câmara. 
Acrescentou que foi promessa do Sr. Presidente que a obra seria realizada em Janeiro de 2008, 
já passou quase um ano.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara não pode ser responsabilizada pela demora do 
visto do Tribunal de Contas ao financiamento que dará origem ao empréstimo. As pessoas 
reclamam por melhores condições, a Câmara concorda, faz o projecto, lança o concurso, 
desenvolve todo o processo e agora, voltam todos a reclamar e acusar a Câmara de tencionar 
tirar proveito antes das eleições. O projecto pode ser consultado por todos na Câmara. ------------ 
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--- O Sr. Francisco Morgado referiu que foram solicitadas várias sinalizações para toda a 
freguesia de Alcoentre. Esta semana foi colocado um espelho em Tagarro, pretende saber se foi 
a Câmara que o colocou e porque não atendeu às restantes solicitações da Junta. ------------------ 
--- Sobre a rede de esgotos na freguesia de Alcoentre, solicitou à Câmara informação sobre o 
ponto de situação de toda a rede de esgotos na freguesia. Questionou ainda se foi também 
recebido na Câmara ofício da Câmara Municipal do Cadaval e do SEPNA acerca do vazamento 
em Espinheira e qual a resposta dada. --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu ter recebido o pedido de informação da Junta, que foi 
encaminhado para o serviço de obras para resposta do ponto de situação da rede de esgotos da 
freguesia. Sobre as ligações ao emissário, a Câmara está em conversações com a AdO para 
concretização das ligações. Recebeu o ofício da Câmara Municipal do Cadaval a informar que, 
enquanto não estivesse feita a ligação ao emissário de Alcoentre, todas as semanas, mandariam 
um limpa-fossas, para que os esgotos não corram a céu aberto. ------------------------------------------   
--- O Sr. Presidente referiu não ter conhecimentos acerca da colocação do espelho em Tagarro.-  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
--- Interveio a Sra. Vereadora Ana Ferreira questionando a circulação de trânsito na estrada do 
Campo da Feira, se a Câmara tem perspectivado a resolução do problema e a circulação segura 
dos munícipes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que solicitou cópia do projecto do largo Gomes 
Loureiro, do comprovativo da data do envio à Junta de Freguesia de Aveiras de Cima e do visto 
do Tribunal de Contas. Concorda que o horário das reuniões de Câmara dificultam a 
participação da sociedade civil mas concorda também que a intervenção do público deve ser 
sempre no início das reuniões. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a concessão das águas, leu uma notícia de que o preço da água iria baixar no 
concelho de Azambuja, mas a notícia não referiu que desde 2006 a Câmara anda a preparar 
este panorama, pois aumentou o preço da água em 20% e 15% em 2007. Existe um 
aproveitamento tremendo da Câmara para fazer querer que o preço da água irá baixar com a 
concessão. Questionou o porquê do Sr. Presidente e Vice-presidente estarem na Comissão de 
Avaliação, pois foram os impulsionadores da decisão política de concessionar o serviço de 
águas. No seu entender a Comissão de Avaliação deveria ser constituída por técnicos da 
Câmara e a decisão política, defendida pelo Grupo do PS.-------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre pretendendo saber se houve alguma concretização 
aos pedidos de informação que efectuou na última reunião ordinária. ------------------------------------ 
--- Pegando na intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcoentre, referiu que o 
trabalho da Câmara em termos de sinalética não está a ser efectuado, pois também em 
Alcoentre (na subida da escola) falta a colocação de espelho, o que contribuirá para melhor 
segurança de quem transita. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Afirmou que reiteradamente é aprovado em sessão de Câmara a atribuição de nomes de rua, 
por sugestão das Juntas de Freguesia, mas quer a atribuição, quer a alteração dos nomes de 
rua são incómodos para os moradores pois têm que efectuar a mudança de morada nos seus 
documentos pessoais, pretendendo saber se a Câmara já analisou esta situação. ------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a intervenção na estrada do Campo da Feira ainda está em 
fase de garantia e por isso o empreiteiro accionou o seguro. Tem no entanto informação que 
durante a próxima semana a situação vai ser reposta. ------------------------------------------------------- 
--- Mostrou disponibilidade para atender ao solicitado pelo Sr. Vereador Matos e sobre a 
concessão das águas referiu que o processo já vem desde há dois anos e na altura achou 
melhor, pela complexidade do processo, que o Presidente e Vice-presidente fizessem parte do 



23.Set.2008 
 
 

 3 

júri da comissão de apreciação de propostas. Depois enveredou-se por outro caminho na 
análise das propostas e a comissão apenas teve que aceitar as recomendações do Instituto 
Superior Técnico, mas aí, qualquer alteração à constituição do júri, implicaria alteração do 
caderno de encargos e nova publicação do Diário da República e no Diário das Comunidades.--- 
--- É um facto que as tarifas da água vão diminuir em 2009, entre 12 e 20%. Nos termos do 
contrato de concessão os aumentos posteriores, terão que ser realizados, através de uma 
fórmula que conjuga o índice de preços do consumidor e os aumentos na Função Pública. Em 
estudos de âmbito nacional, o preço da água praticado no Município de Azambuja, localiza-se a 
meio da tabela dos 308 municípios. A questão das famílias numerosas, está a ser estudada e 
ainda não está a ser aplicada, pelo facto do estudo não estar concluído.-------------------------------- 
--- Sobre a designação das ruas, era uma grande aspiração dos munícipes de Azambuja, por 
isso foi realizado um trabalho exaustivo, em conjunto com a Junta de Freguesia, para se atribuir 
nomes a todas as ruas de Azambuja. As pessoas foram esclarecidas, através de comunicado, 
sobre os procedimentos que deviam adoptar e a Câmara fez uma reunião com os CTT, no 
sentido de, admitirem durante algum tempo, os dois tipos de morada e isentou, de taxa, todas as 
pessoas que solicitaram certidão de denominação. ----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre esclareceu que, relativamente à concessão das águas, não 
pretende abordar, nem discutir o assunto na presente sessão de Câmara, pois já deixou 
expressamente vincada a posição da CDU, quanto à concessão e quanto à ausência dos Srs. 
Presidente e Vice-presidente na reunião extraordinária. ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que ainda não foram facultados os documentos 
que solicitou: ponto de situação da campanha promocional do Concelho e quais os custos até à 
presente data.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ainda sobre a concessão, acrescentou que é um facto que nos últimos três anos, a água, no 
Concelho de Azambuja, aumentou cerca de 60%, para agora, baixar 10%.----------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ----------------------------------------------------------------------     
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 13 de Maio de 2008 foi aprovada por maioria, 
com seis votos a favor e uma abstenção (Sra. Vereadora Ana Ferreira, PSD). A acta foi 
assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente 
distribuído pelos membros da Câmara.--------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 03 de Junho de 2008 foi aprovada por maioria, 
com cinco votos a favor e duas abstenções (Srs. Presidente, PS e Vereador António Nobre, 
CDU). A acta foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido 
previamente distribuído pelos membros da Câmara.---------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo – Estatutos – Proposta Nº 69 / P / 
2008----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- no passado dia 27 de Agosto foi publicada na 1ª Série do Diário da República a Lei nº 
45/2008, que estabelece o regime jurídico do associativismo municipal, revogando as Leis nº 
10/2003 e 11/2003, de 13 de Maio;-------------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos da alínea a) do nº 1 do art. 38º da referida Lei, os Órgãos do Município devem 
pronunciar-se pela aprovação dos Estatutos no prazo de 90 dias a partir da respectiva 
publicação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- nos termos da referida Lei está prevista a criação de Associações de Municípios de Fins 
Múltiplos pelo que a CULT – Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo – deve enquadrar-se no 
novo figurino legal definido pela referida Lei;-------------------------------------------------------------------  
--- a contratualização de verbas do QREN só pode ser efectuada com Associações de 
Municípios de Fins Múltiplos que tenham por base Territorial as NUTS III e adoptem o nome 
destas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Câmara aprove e submeta à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de 
estatutos anexa da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT).” -------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que a proposta diz respeito à aprovação da alteração dos 
Estatutos da CULT, na sequência da Lei nº 45/ 2008, de 27 de Agosto, que estabelece o regime 
jurídico do associativismo municipal. As alterações existentes decorrem da sua compatibilização 
com as disposições da nova Lei, continuará a ter a mesma área de intervenção, correspondente 
à NUT III da Lezíria do Tejo, que poderá fazer contratualizações de fundos comunitários com 
associações de municípios com fins gerais. A nova Lei permite a constituição de diversas 
associações para fins específicos, sem haver necessidade de coincidência com as áreas da 
NUT III mas também, sem haver possibilidade de contratualização de fundos comunitários. ------- 
--- Em função da nova nomenclatura definida, a CULT passará a denominar-se CIMLT – 
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.-----------------------------------------------------------------    
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 69 / P / 2008 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).-------------------------- 
Ponto 2 – Toponímia – Vila Nova da Rainha – Proposta Nº 71 / P / 2008 ---------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Tendo em conta que:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- compete à Câmara Municipal de Azambuja a atribuição de toponímia aos arruamentos e vias 
municipais;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha deliberou propor à Câmara a atribuição dos 
nomes de duas das novas ruas do Bairro da Socasa a ver: ------------------------------------------------- 
--- 1 – à actualmente designada Rua A, atribui-se o nome de Rua da Comissão de Festas; -------- 
--- 2 – à actualmente designada Rua B atribui-se o nome de Rua 25 de Abril.-------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara delibere aprovar a atribuição dos topónimos: -------------------------------------------- 
--- “Rua da Comissão de Festas” ao arruamento com início na Rua D. Alzira Menezes Corrêa de 
Sá e sem fim definido, conforme se indica na planta anexa e que integra a presente proposta;---- 
--- “Rua 25 de Abril” ao arruamento com início na Rua da Comissão de Festas e sem fim 
definido, conforme se indica na planta anexa e que integra a presente proposta.”--------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta diz respeito a nova denominação de 
ruas, em Vila Nova da Rainha. A Junta de Freguesia propõe a atribuição do nome Rua da 
Comissão de Festas e Rua 25 de Abril, às actuais Ruas A e B do Bairro Socasa.--------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 71 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 3 – Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI – Proposta Nº 76 / P / 2008 -------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que, nos termos da Lei, compete à Assembleia Municipal, mediante proposta da Câmara, a 
fixação, em cada ano, das percentagens do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), nos termos e 
limites definidos pelo art. 112.º do Código do IMI (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/ 
2003, de 12 de Novembro;------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- que, desde a vigência do novo regime do IMI vigorou um regime transitório que determinou a 
Associação Nacional de Municípios Portugueses a aconselhar a aplicação dos limites máximos 
(0,8% e 0,5%, respectivamente para prédios urbanos com avaliação automática e prédios 
urbanos avaliados à luz do CIMI);---------------------------------------------------------------------------------- 
--- no entanto, que o Município de Azambuja, tendo em vista a caducidade do regime transitório, 
já em 2007, para aplicação em 2008, fixou as taxas respectivamente em 0,65% e 0,4%, sendo 
actualmente as mais baixas do Distrito de Lisboa;------------------------------------------------------------- 
--- que os factores de actualização da matéria colectável já contêm, desde há quatro anos, 
coeficientes de localização que determinam a discriminação positiva para as zonas menos 
desenvolvidas do Município, nomeadamente as freguesias do Alto Concelho, e que, foi proposta 
à Administração Central nos termos da Lei, o reforço dessa discriminação positiva.------------------   
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- sejam aplicadas em 2009 as seguintes taxas relativas ao Imposto Municipal sobre Imóveis: ---  
--- a) prédios rústicos: 0,80%---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) prédios urbanos: 0,65% --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,40%.----------------------------------------------- 
--- nos termos da alínea f), do n.º 2, do art. 53.º, da Lei das Autarquias Locais, a presente 
proposta seja remetida à Assembleia Municipal para fixação das taxas propostas.” ------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que, todos os anos, a Câmara tem que aprovar e propor à 
Assembleia Municipal, as taxas de IMI para o ano seguinte. Assim, propõe que para o ano de 
2009 sejam aplicadas as mesmas taxas em vigor no Município, há três anos. ------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre dizendo que, no primeiro ano em que vigorou o 
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a Câmara apresentou uma proposta no sentido de 
haver uma minoração de tributação nas freguesias do Alto Concelho (Alcoentre, Manique do 
Intendente, Maçussa e Vila Nova de São Pedro). No ano seguinte, apenas se mantiveram os 
coeficientes de localização que se encontravam em vigor. No ano passado, o Grupo da CDU 
apresentou uma proposta, no sentido de se retomar o recurso aos poderes da Assembleia 
Municipal, para se minorar a tributação sobre os imóveis nas freguesias do Alto Concelho. 
Agora, estranha que o PS não tenha sido mais arrojado nesta iniciativa, pois o Sr. Primeiro-
ministro informou que iria apresentar um projecto-lei para alteração do CIMI, no sentido de 
baixar as taxas. Entende que a proposta deveria minorar a tributação, até porque a receita 
municipal tem crescido de ano para ano. Apesar de existir proposta da Câmara, os coeficientes 
de localização não foram alterados, o que figurará num agravamento da tributação, numa altura 
em que se nota muita dificuldade, por parte dos munícipes, em pagar todos os seus encargos. 
Por tudo isto não pode concordar com o teor da proposta. -------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos afirmando que o Município devia dar o exemplo, 
de modo a permitir aos munícipes melhor qualidade de vida. Considera que a proposta deveria 
ser acompanhada do Orçamento, para se averiguar as necessidades de receita e despesa. 
Considera que a determinação da taxa de IMI deveria atender à actual conjuntura económica e 
à real dificuldade das famílias. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que, sobre a intenção manifestada pelo Sr. Primeiro-ministro em 
reformular o Código do IMI, a questão foi analisada e a Câmara constatou que, mesmo com a 
baixa anunciada, as taxas de IMI do Município de Azambuja, se mantêm mais baixas que o 
previsto pelo Sr. Primeiro-ministro. Desde há três anos, que o Município de Azambuja apresenta 
as taxas de IMI mais baixas de toda a Região. ----------------------------------------------------------------- 
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--- Tem indicações da Comissão que a solicitação da Câmara para a descida dos coeficientes 
de localização, vai ser aprovada. Os actuais coeficientes de localização já prevêem uma 
discriminação positiva das freguesias do Alto Concelho.-----------------------------------------------------         
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 76 / 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 – Derrama – Proposta nº 75 / P / 2008 -------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a necessidade de reforçar a capacidade financeira da autarquia com vista a assegurar os 
recursos necessários à continuidade dos programas de investimento do Município, quer os 
assumidos directamente, quer os que serão inseridos no QREN;------------------------------------------ 
--- que, em virtude da entrada em vigor da actual Lei das Finanças Locais – Lei n.º 2/ 2007, de 
15 de Janeiro -, houve alteração da base tributável da derrama;------------------------------------------- 
--- que foram solicitados dados à Direcção Geral de Contribuições e Impostos (DGCI) sobre a 
repercussão, no Município de Azambuja, da alteração atrás referida, e que da mesma se 
concluía que, mesmo lançando a taxa máxima, a receita a arrecadar seria inferior à receita 
habitual em anos anteriores. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos do n.º 1 do art. 14.º, da Lei acima referida, conjugado com a alínea a), do n.º 6, do 
art. 64.º, da Lei das Autarquias Locais, seja lançada, uma Derrama, a cobrar em 2009, de 1,5% 
“sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas 
colectivas (IRC) que corresponda à proporção do rendimento gerado na área geográfica do 
município, por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título 
principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 
estabelecimento estável nesse território”;------------------------------------------------------------------------ 
--- nos termos da alínea f), do n.º 2, do art. 53.º, da Lei das Autarquias Locais, a presente 
proposta seja remetida para autorização da Assembleia Municipal.” -------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a Câmara pretende também manter a taxa da Derrama para 
o ano 2009, no valor de 1,5% sobre o IRC. Acrescentou que os pequenos comerciantes do 
concelho de Azambuja são empresários em nome individual, por isso não são abrangido pelo 
IRC. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos considerando que a Câmara deveria rever esta 
taxa, uma vez que poderá influenciar a implementação de indústrias no Município. ------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 75 / P / 2008 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e dois votos contra (Grupo do PSD).-------------------------- 
Ponto 5 – Taxa Municipal de Direitos de Passagem – TMDP – Proposta nº 74 / P / 2008 ------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a publicação da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro – Lei das Comunicações Electrónicas – 
cujo art. 106.º estabelece a existência de uma Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) 
determinada com base na aplicação de um percentual sobre a facturação mensal emitida pelas 
empresas que oferecem redes e serviços de telecomunicações electrónicas ao público, em local 
fixo, para clientes finais na área do Município;------------------------------------------------------------------ 
--- a publicação do Regulamento n.º 38/2004, de 29 de Setembro, que define os procedimentos 
a adoptar pelas empresas atrás referidas; ----------------------------------------------------------------------- 
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--- que o percentual referido deverá ser anualmente aprovado até ao final do mês de Dezembro 
do ano anterior a que se destina, de acordo com o preceituado no art. 106º do referido diploma, 
não podendo ultrapassar os 0,25%. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos da alínea b), do n.º 2, do art. 106.º, da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, 
conjugada com a alínea a), do n.º 6, do art. 64.º, da Lei das Autarquias Locais, o percentual da 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) a aplicar no Município de Azambuja, no ano 
de 2009, seja de 0,25%;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- nos termos da alínea e), do n.º 2, do art. 53.º, da Lei das Autarquias Locais, a presente 
proposta seja remetida para aprovação da Assembleia Municipal.” --------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a proposta visa a manutenção da Taxa Municipal de Direitos 
de Passagem em 0,25% para o ano 2009. ---------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 74 / P / 2008 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).-------------------------- 
Ponto 6 – Atribuição de Apoios: --------------------------------------------------------------------------------- 
6.1. Casa do Povo de Aveiras de Cima – Proposta 70 / P / 2008 --------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas não participou na discussão e votação da mesma por 
pertencer aos corpos dirigentes da Instituição. ----------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio às Colectividades que promovam 
actividades de interesse municipal, de natureza cultural e recreativa; -----------------------------------  
--- a Casa do Povo de Aveiras de Cima pretende proceder a obras, de restauração e pintura, 
como decorre do seu Ofício de 10/10/2007, solicitando para isso, apoio financeiro a esta 
Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- a atribuição de um subsídio de 17.250,00€ (dezassete mil e duzentos e cinquenta euros) à 
Casa do Povo de Aveiras de Cima para que possa proceder à realização da Obra, de acordo 
com os Orçamentos em anexo.”-----------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que a proposta visa a atribuição de apoio financeiro no valor de 
17.250,00€, à Casa do Povo de Aveiras de Cima, para a realização de obras de restauração e 
pintura do edifício sede. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 70 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
6.2. Grupo Desportivo de Azambuja – Proposta nº 72 / P / 2008--------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- é competência da Câmara Municipal, apoiar ou comparticipar no apoio a actividades de 
interesse municipal de natureza social e cultural, entre outras, cfr. al. b) do nº 4 do artigo 64 da 
Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -----------------------------  
--- o trabalho meritório que o Grupo Desportivo de Azambuja tem desenvolvido no âmbito do 
exercício da prática desportiva constituindo-se como um importante veículo de fomento do 
desporto junto das camadas mais jovens da freguesia e consequentemente do nosso concelho. 
--- Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a atribuição a título extraordinário de apoio financeiro no valor de 4.000,00€ (quatro mil euros) 
destinado a participar nas inscrições de atletas nas diversas modalidades desportivas, que a 
Colectividade pratica, conforme Ofício que se anexa.”-------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Presidente esclareceu que a proposta visa a atribuição de apoio financeiro no valor de 
4.000,00€, ao Grupo Desportivo de Azambuja, para comparticipação nas inscrições de atletas 
em várias modalidades desportivas. Acrescentou que irá oficiar o Sr. Secretário de Estado do 
Desporto, no sentido de manifestar desaprovação com o facto das Federações, que deveriam 
promover a prática desportiva, imporem pagamentos às Colectividades que são incomportáveis, 
que obrigam as mesmas a solicitar auxílio à Câmara. -------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando, uma vez que o Grupo Desportivo 
necessita de 8.000,00€ para inscrição de atletas e o apoio da Câmara será de 4.000,00€, se não 
haverá o risco de alguns atletas serem prejudicados pela falta de verba.-------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre afirmando concordar com a posição do Sr. Presidente 
relativamente ao Sr. Secretário de Estado, mas considera que a resposta estará nas políticas 
económico-financeiras para suposto controlo do défice. ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o GDA solicitou a antecipação do subsídio anual concedido 
pela Câmara, para colmatar o total da verba necessária à inscrição de todos os atletas 
federados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 72 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
6.3. Associação Cultural e Recreativa de Casais das Boiças:------------------------------------------ 
– Proposta Nº 68 / P / 2008----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que, é competência da Câmara Municipal, apoiar ou comparticipar no apoio a actividades de 
interesse municipal de natureza social e cultural, entre outras, cfr. al. b) do nº 4 do artigo 64 da 
Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -----------------------------  
--- o trabalho meritório que a Associação Cultural e Recreativa de Casais das Boiças tem 
desenvolvido constituindo-se como um importante veículo de fomento cultural junto das camadas 
mais jovens; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o Ofício da Associação Cultural e Recreativa dos Casais das Boiças, de 04 de Setembro, p.p. 
e respectivos anexos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a atribuição a título extraordinário de apoio financeiro no valor de 3.000,00€ (três mil euros) 
destinado a possibilitar a representação desta Colectividades, no Campeonato do Mundo de 
Dança Desportiva.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que a proposta visa a atribuição de apoio financeiro no valor de 
3.000,00€, à Associação Cultural e Recreativa dos Casais das Boiças, que permite a 
representação da Colectividade, no Campeonato do Mundo de Dança Desportiva a realizar na 
Austrália, em 14 de Dezembro de 2008. ------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal referindo que esta é mais uma das situações, 
lamentáveis, em que os atletas federados vão representar o país, numa competição a nível 
mundial e tem que ser a autarquia a suportar a despesa.----------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 68 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
– Proposta Nº 73 / P / 2008----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que, é competência da Câmara Municipal, apoiar ou comparticipar no apoio a actividades de 
interesse municipal de natureza social e cultural, entre outras, cfr. al. b) do nº 4 do artigo 64 da 
Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ------------------------------ 
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--- o trabalho meritório que a Associação Cultural e Recreativa de Casais das Boiças tem 
desenvolvido constituindo-se como um importante veículo de fomento cultural junto das camadas 
mais jovens; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o Ofício da Associação Cultural e Recreativa dos Casais das Boiças, de 26 de Agosto, p.p. e 
respectivos anexos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição a título extraordinário de apoio financeiro no valor de 500,00€ (quinhentos euros) 
destinado a apoiar a compra dos troféus para a 7ª Jornada da Taça de Portugal de Dança 
Desportiva.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que a proposta visa a atribuição de apoio financeiro no valor de 
500,00€, à Associação Cultural e Recreativa de Casais das Boiças, para apoio na compra de 
troféus para a 7ª Jornada da Taça de Portugal de Dança Desportiva. ------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 73 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 
6.4. Centro Social e Paroquial de Azambuja – Proposta Nº 21 / VP / 2008 -------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64 da Lei das Autarquias Locais é da 
competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, que promovam no Município fins de interesse público; ---------------------------------------- 
--- que o Centro Social e Paroquial de Azambuja, promove no município actividades de interesse 
público; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o Regulamento de Abastecimento de Água do Município de Azambuja, não contempla 
tarifas específicas para as Associações, referindo-se apenas à obrigatoriedade de ligação do 
edifício à rede geral (nº 3, do art. 34 do referido Diploma). -------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que o Centro Social e Paroquial de Azambuja fique isento do pagamento das tarifas 
referentes à ligação e execução do ramal para colocação de boca-de-incêndio, no valor total de 
1.183,41€.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a proposta visa a isenção do Centro Social e Paroquial 
de Azambuja no pagamento das tarifas (1.183,41€) de ligação e execução de ramal para 
colocação de boca-de-incêndio junto ao edifício do Lar Residencial.-------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 21 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. --------- 
6.5. Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo – Proposta Nº 30 / V-ML / 2008---------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Tendo em conta:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. que é da responsabilidade do Município a gestão das actividades de enriquecimento 
curricular e dos refeitórios em escolas do 1º ciclo;------------------------------------------------------------- 
--- 2. que as EB1 de Aveiras de Baixo e Virtudes não têm pessoal não docente afecto às 
respectivas escolas;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. que a Junta de Freguesia se encontra mais perto da realidade local, assegurando uma 
gestão mais eficaz destes recursos.------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A transferência da verba de 2.010€, para a Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, para 
pagamento de 6 horas (4 horas para EB1 de Aveiras de Baixo e 2 horas para a EB1 das 
Virtudes) correspondente a 67 dias lectivos x 6 horas x 5 €, a 2 auxiliares de acção educativa.” -- 
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--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a proposta visa a transferência da verba de 
2.010€ para pagamento de duas auxiliares educativas que prestarão apoio nas EB1 de Aveiras 
de Baixo (4 horas) e das Virtudes (2 horas). -------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 30 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
6.6. Isenção de Pagamento de Mensalidade das Piscinas de Azambuja – Proposta Nº 31 / 
V-ML / 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as competências atribuídas às autarquias pelo Dec. Lei nº 159/99, no âmbito dos Tempos 
Livres e Desporto, nomeadamente no que concerne ao planeamento, gestão ea investimentos 
em instalações e equipamentos para a prática desportiva e recreativa; ---------------------------------- 
--- que foram aprovadas pela Câmara, através da proposta nº 24/VML/2008, as Normas de 
Funcionamento do Complexo de Piscinas de Azambuja, bem como o Tarifário da Natação para o 
ano lectivo 2008/2009;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que devido às limitações financeiras do agregado familiar, torna-se impossível para A. M. S. 
Calixto a frequência de aulas de natação; ----------------------------------------------------------------------- 
--- que a isenção de pagamento da mensalidade da natação permitiria à criança frequentar 
actividades extra-escolares e, consequentemente uma melhor integração psico-social. ------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que A. M. S. Calixto seja integrada nas piscinas e que usufrua de isenção do pagamento da 
respectiva mensalidade.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a proposta visa a isenção do pagamento da 
mensalidade por utilização das piscinas de Azambuja a um munícipe do concelho, com 
carências financeiras e prescrição médica. ---------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 31 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------ 
6.7. Junta de Freguesia de Manique do Intendente – Proposta Nº 32 / V-ML / 2008 ------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Junta de Freguesia de Manique do Intendente, em Dezembro de 2001, pagou a 
colocação de um parque infantil no recinto da E.B.1 de Manique do Intendente;----------------------- 
--- a reestruturação da EB2,3 de Manique do Intendente para o conceito Básica Integrada, 
absorvendo todos os alunos do 1.º Ciclo da antiga E.B.1; --------------------------------------------------- 
--- que o  parque infantil em questão, dado a mudança dos alunos para outro recinto escolar, não 
presta qualquer serviço à comunidade jovem. -----------------------------------------------------------------  
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- a atribuição de um apoio financeiro de 2.500€ à Junta de Freguesia de Manique do 
Intendente.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a proposta visa a atribuição da verba de 2.500€ à 
Junta de Freguesia de Manique do Intendente por ressarcimento pela colocação do parque 
infantil na EB1, que devido à reestruturação da EB 2,3, encontra-se inoperacional. ------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 32 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------  
6.8. Cruz vermelha de Aveiras de Cima – Proposta Nº 33 / V-ML / 2008 ----------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Cruz Vermelha de Aveiras de Cima cedeu, a titulo de empréstimo, ao Município, duas 
tendas de Lona de 6x4m, as quais foram instaladas no Jardim Municipal de Azambuja aquando 
da Feira de Maio; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- que as tendas em questão, dado ao estado climatérico nos dias da sua utilização, sofreram 
danos irreparáveis principalmente nas suas estruturas metálicas; ----------------------------------------  
--- o pedido da Cruz Vermelha de Aveiras de Cima.----------------------------------------------------------  
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- a atribuição de um apoio financeiro de 1.800€ à Cruz Vermelha de Aveiras de Cima, para 
aquisição de duas novas tendas.”---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que, durante a Feira de Maio, foi solicitado, a título de 
empréstimo, duas tendas à Cruz vermelha de Aveiras de Cima, que foram utilizadas no Jardim 
Urbano, devido às condições climatéricas (muito vento) verificaram-se danos irreparáveis nas 
estruturas metálicas, propõe assim que seja atribuído apoio financeiro no valor de 1.800€ para a 
aquisição de duas tendas novas.----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 33 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------  
6.9. Associação Amicale Karate – Portugal Martial Arts – Proposta Nº 34 / V-ML / 2008------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Associação Amicale Karate – Portugal Martial Arts, pretende levar a sua 
Comitiva/Selecção a Itália, ao Campeonato do Mundo de Karate – de Infantis a Juniores, que se 
realizará na cidade de Jesolo de 17 a 19 de Outubro; -------------------------------------------------------  
--- que os atletas do Grupo Desportivo de Azambuja ao longo do ano em Curso, têm dado provas 
cabais da sua competência, responsabilidade e acima de tudo têm elevado a nível Nacional o 
bom nome, quer da Associação, quer do GDA, quer do Concelho onde treinam e representam. -  
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- a atribuição de um apoio financeiro de 2.400€ à Associação Amicale Karate – Portugal Martial 
Arts, por forma a permitir a inclusão de 4 jovens do Concelho no Campeonato do Mundo de 
Karate.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que, esta é mais uma situação em que os atletas 
federados vão para o estrangeiro representar Portugal e tem que ser a Câmara a propor a 
atribuição de apoio financeiro no valor de 2.400€ à Associação Amicale Karate para inclusão de 
4 jovens do Concelho no Campeonato do Mundo de Karate a realizar em Itália, na cidade de 
Jesolo, de 17 a 19 de Outubro. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 34 / V-ML / 2008 aprovada por unanimidade. ------  
Ponto 7 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1. Informação N.º 12 / 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 Setembro, que se 
anexam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 12ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
--- 11ª Alteração ao Plano de Actividades. ----------------------------------------------------------------------- 
--- 9ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.”------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas e dez minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião. -- 
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--- 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. ------------------------------------------------------------------------------  


